
CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO O 27 DE SETEMBRO DE 2018.

ASISTENTES:

PRESIDENTA:
Dª Mª Xose Alfonso Torres (CxG)

CONCELLEIROS/AS:
D. Jose Manuel Quintela Fernández,(CxG)
D. Jose Antonio Uhía Martínez (CxG)
Dª Mª Inés Monteagudo Romero (PP)
D. Jose Vázquez Rama (PP)
D. José Ángel Hermida Simil (PP)
Dª Alianza Uhía Patiño (PP)
Dª Sandra Maneiro Pais (PSOE)
Dª Caridad González Cerviño (PSOE)
D. Enrique Riomayor Caamaño (PSOE)
Dª Mª del Rosario Fernández Piñeiro (PSOE)
D. Manuel María García Fernández (BNG)
Dª Paula Simal Mayo (BNG)

INTERVENTOR
D. Fernando Vicente Abraldes Rois

SECRETARIO XERAL 
D.  Francisco Javier Oubiña Lodeiro       

No Salón de sesións da Casa Consistorial, sendo as vinte horas e trinta minutos, 
reúnense  en  primeira  convocatoria  os  Concelleiros  citados  anteriormente,  ao 
obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno, asistidos de min, o secretario 
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:

I APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
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1º.- Aprobación do borrador da acta das sesión ordinaria celebrada o día 26 
de xullo 2018.

Non se fan observacións.

Votos a favor 11, abstencións 2 Sra. Alcaldesa e Sr. Hermida Simil

En consecuencia queda aprobada a acta.

II.- PARTE RESOLUTIVA

2º.- Aprobación, se procede, do ditame do plan económico e financeiro por 
incumplimento da regra de  gasto derivada da liquidación do orzamento 
municipal do exercicio 2017.

Intervén a Sra. Alcaldesa quen di que se cumpriron todos os parámetros agás a 
regra de gasto debido á baixa nos gastos que se produxo no ano 2016 o que tivo 
repercusións no exercizo de 2017.

Acto seguido cédelle a palabra ao secretario quen da letura o ditame en extracto, 
lendo os apartados 2 e 4 do acordo a instancia da Sra. González Cerviño.

O ditame íntegro é o seguinte:

“A  Comisión  Informativa  Permanente  de  Persoal  e  Facenda,  en  sesión  
ordinaria celebrada o 24 de setembro de 2018, emitiu ao amparo do previsto no  
artigo 126 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba  
o  Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  
Entidades  Locais,  o  seguinte  ditame  que  ten  carácter  preceptivo  e  non  
vinculante:

Aprobación, se procede, do Plan economico e financeiro por incumprimento 
da regra do gasto derivada da liquidación do orzamento municipal do exercicio 
2017.

Intervén  a  Sra.  Alcaldesa  quen  dí  que  se  trae  este  plan  por  establecelo  así  a 
lexislación ao incumprise a regra do gasto na liquidación do orzamento xeral  do 
Concello de Muros de 2017, dándolle a palabra ao Sr. Interventor.
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Intervén  o  Sr.  Interventor  quen  dí  que  de  conformidade  co  establecido  la  Lei 
Orgánica  de  estabilidade  orzamentaria  e  sostenibilidade  financeira  é  obrigado  a 
elaboración dun plan economico-financeiro por incumprimento da regra do gasto en 
máis de 107.000,00 €, que a causa fundamental foi que no exercizo de 2017 o gasto 
non financeiro incrementouse con respecto ao do ano anterior en case 200.000,00 €, 
excedendo a prevista para as entidades locais en dito exercicio.

Intervén a Sra. Monteagudo Romero quen dí que non tiveron occasion de ver o 
informed a liquidación a que se fai refrencia no informe de intervención e dí que 
debe exitir un erro no número do informe de intervención que aparece co número 
1286, polo que para poder pronunciarse deben ter acceso aos informes.

Intervén a Sra. Simal Mayo quen dí que de momento non teñen nada que dicir na 
comisión informativa.

Intervén a Sra. Alcaldesa quen dí que se lle facilitarán os informes da liquidación.

Sometida a proposta do Concelleiro de Facenda  a votación polo sistema do voto 
ponderado amparado no acordo plenario do 9 de xullo de 2015, así como no artigo 
68.5 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia 
acádase o seguinte resultado:

Votos a favor Sra. Alcaldesa, o que representa un 23% dos votos. 

Abstencións: Sras. Monteagudo Romero e Simal Mayo o que representa un 46% dos 
votos.

En consecuencia queda ditaminada favorablemente a proposta do Concelleiro de 
Facenda que é a seguinte:

“Mediante Resolución da Alcaldía núm. 751/2018 do 31/07 aprobouse a liquidación 
do  Orzamento  Municipal  do  exercicio  2017,  previa  emisión  do  informe  de 
Intervención  núm.  110/2018  do  30/07,  sobre  o  cumprimento  do  obxectivo  de 
estabilidade, regra de gastos, sostenibilidade financeira e Período Medio de Pago 
(PMO).

Considerando que no citado informe acredítase o incumprimento da regra do gasto 
cunha variación do gasto computable do 4,65 por 100 e unha diferenza entre o límite  
da regra do gasto e o gasto computable no exercicio 2017 de 107.614,82 euros.

Considerando que o artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abirl, de estabilidade 
orzamentaria e sostenibilidade financeira establece que “En caso de incumprimento 
do obxectivo de estabilidade orzamentaria, do obxectivo de débeda pública ou da 
regra  do  gasto,  a  Administración  incumpridora  formulará  un  plan  económico 
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–financeiro  que  permita  no  ano  en  curso  e  no  seguinte  o  cumprimento  dos 
obxectivos e da regra de gasto, co contido e alcance previsto neste artigo”.

Considerando  que  o  artigo  23  da  citada  Lei  Orgánica  establece  que  “Os  plans 
económico  financeiros  elaborados  polas  Corporacións  Locais  deberán  estar 
aprobados  polo  Pleno  da  Corporación.  Os  correspondentes  ás  Corporacións 
incluídas no ámbito subxectivo definido nos artigo 111 e 135 do Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais serán remitidos ao Ministerio de Facenda e 
Administracións  Públicas  para  súa  aprobación  definitiva  e  seguimento,  salvo  no 
suposto de que a Comunidade Autónoma en cuxo territorio se atope a Corporación 
Local  teña  atribuída  no  seu  Estatuto  de  Autonomía  a  competencia  da  tutela 
financeira sobre as entidades locais. Neste último suposto o plan será remitido á 
correspondente Comunidade Autónoma, a cal será a responsable da súa aprobación 
e seguimento. A Comunidade Autónoma deberá remitir información ao Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas de ditos plans e dos resultados do seguimento 
que efectúe sobre os mesmos. Os plans económico – financeiros remitiranse  para o 
seu  coñecemento  a  Comisión  nacional  de  Administración  Local.  Darase  a  estes 
plans a mesma publicidade que a establecida polas leis para os Orzamentos da 
entidade”.

Considerando  que  para  acadar  o  cumprimento  da  regra  do  gasto  no  período 
temporal  do  citado artigo  21 da LOEOSF,  será  suficinte  a aplicación  do cambio 
normativo permanente derivado da revisión colectiva de valores catastrais aprobada 
para o Concello de Muros no exercicio 2013.

En orden a dar cumpirmento aos citados preceptos, e tendo en conta o disposto no 
artigo 123 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento 
de  organización,  funcionamento  e  réxime  xurídico  das  Entidades  locais,  esta 
Concellalía  de  Facenda  propón  a  Comisión  Informativa  de  Persoal  e  Facenda 
dictaminar favorablemente o seguinte plan económico –financeiro do Concello de 
Muros para o período 2018-2019:

PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO 2018/2019 (PEF).

Entidade : Concello de Muros (A Coruña)
NIF: P1505400J
Motivo da súa redacción: incumprimento da regra do gasto na liquidación do 
exercicio 2017.

I. Introdución.
II. Ámbito subxectivo de aplicación e relación de entidades dependentes.
II. Causas, diagnóstico e previsión temporal.
III. Medidas: descripción, cuantificación e calendario.
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IV. Conclusión e obxectivo.
V. Procedemento de aprobación.

I. Introdución.

A Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade 
financeira, estableceu como un dos pilares esenciales da xestión orzamentaria que a 
elaboración,  aprobación  e  execución  dos  orzamentos  e  demais  actuacións  que 
afecten aos gastos e ingresos dos distintos suxeitos económicos comprendidos no 
seu  ámbito  de  aplicación,  realizarase  no  marco  da  estabilidade  orzamentaria, 
coherente  ca  normativa  europea,  entendendo  por  tal  a  situación  de  quilibrio  ou 
superávit estrutural. Igualmente colocou no primeiro plano da xestión das facendas 
públicas, a obriga de que todas as actuación das Administracións públicas deberán 
garantir  as sostenibilidade financeira entendida como a capacidade para financiar 
compromisos de gastos presentes e futuros dentro dos límites de déficit,  débeda 
pública e morosidade da débeda comercial, conforme ao establecido na propia lei, 
na normativa sobre morosidade e na normativa europea.

A instrumentación destes dous principios de conducta administrativa en materia de 
xestión financeira e orzamentaria, concrétase para as Entidade locais na obriga de 
manter permanentemente unha posición de equilibrio ou superávit orzamentario, e o 
cumprimento da regra de gasto que ten por obxecto conter o crecemento do gasto 
computable, entendendo por tal os empregos non financeiros definidos en termos do 
Sistema  Europeo  de  Contas  Nacionais  e  Rexionais,  excluídos  os  intereses  da 
débeda, os gastos discrecionais en prestacións por desemprego, a parte do gasto 
financiado  con  fondos  finalistas  procedentes  da  Unión  Europea  ou  de  outras 
Administracións  Públicas  e  as  transferencias  ás  Comunidades  Autónomas  e  ás 
Corporacións Locias vinculadas ao sistema de financiamento.

O artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, establece que a variación do 
gasto computable non poderá superar a taxa de referencia de crecemento do PIB de 
medio prazo da economía española, correspondendolle ao Ministerio de Facenda a 
súa determinación. Para as Corporacións locais cúmplese a Regra do Gasto, se a 
variación, en termos SEC, do gasto computable de cada corporación local,  entre 
dous exercicios económicos, non supera a refererida taxa de referencia, modificado, 
no seu caso, no importe dos incrementos permanentes e minoracións de recadación 
derivados de cambios normativos.

O Consello  de Ministros en sesión celebrada o 13 de xullo  de 2017,  adoptou o 
acordó de fixar o obxectivo de estabilidade orzamentaria dos exercicios 2018, 2019 e 
2020, para o conxunto das Administracións Públicas e para cada un dos subsectores 
quedando en cero para as Entidades locais en cada un dos exercicios. Igualmente 
acordou  que  a  variación  do  gasto  computable  para  as  Corporacións  locais  non 
poderá  superar  a  taxa  de  referencia  do  crecemento  do PIB  de  medio  prazo da 
economía española do 2,4 %, 2,7 % e 2,8 % para cada ano considerado.
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Dentro deste marco normativo o Concello de Muros (A Coruña) mediante Resolución 
da Alcaldía núm.  751/2018,  do  31 de xullo  aprobou a  liquidación  do Orzamento 
Municipal vixente no exercicio 2017 (prorrogado do 2015), previa emisión do informe 
de  Intervención  de  evaluación  do  cumprimento  do  obxectivo  de  estabilidade 
orzamentaria,  regra  de  gasto,  débeda  pública  e  sostenibilidade  financeira,  ao 
amparo do establecido no artigo 16.2. do RD 1436/2007, do 2 de novembro. 

O presente Plan Económico Financeiro, ten causa no citado informe de evaluación, 
que acredita o incumprimento da regra de gasto, e formúlase de conformidade co 
establecido  nos  artigos  21  e  23  da  Lei  Orgánica  2/2012,  do  27  de  abril  de 
estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira, e o seu contido axústase ao 
establecido no artigo 20 do RD 1436/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o 
regulamento  de  desenvolvemento  da  Lei  18/2001  da  Lei  Xeral  de  estabilidade 
Orzamentareia, na súa aplicación ás Entidades locais.

A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Concellería 
de Facenda da Xunta de Galicia, con data 3 de agosto d e2018 (RE núm. 4659/2018 
do 03/08)   remite  escrito  de requirimento de elaboración e aprobación dun Plan 
Económico  Financeiro,  advertindo  que  o  seu  contido  vinculan  a  execución 
económica,  financeira  e  orzamentaria  da  entidade  ata  o  fin  do  seu  período  de 
vixencia.  Polo  tanto  o  incumprimento  dos obxectivos  marcados no PEF para  as 
regras fiscais dará lugar ao incumprimento deste e, consecuentemente, á aplicación 
dos artigos 25.1 ou 25.1. e 21 da LOEOSF, segundo a infracción se produza no 
primeiro ou no segundo exercicio, respectivamente.

De  conformidade  cos  artigos  25.1.  e  26  da  Lei  Orgánica  de  Estabilidade 
Orzamentaría e Sostenibilidade Financeira, se transcorrido o prazo fixado no artigo 
23.4.  non  se  presentara  ou  non  se  aprobara  o  plan  económico  financiero  a 
Administración pública responsable deberá  aprobar no prazo de 15 días desde que 
se  produza  o  incumprimento,  a  non  dispoñibilidade  de  créditos  e  efectuar  a 
correspondente retención que garantan o cumprimento do obxectivo de estabilidade, 
así  como  constituir,  cando  o  solicite  o  Ministerio  de  Facenda  e  Administracións 
Públicas, un depósito con intereses no Banco de España equivalente ao 0,2 por 100 
do seu Produto Interior Bruto nominal. Transcorridos tres meses desde a constitución 
do depósito sen que se  presentara ou aprobara o plan, ou non se aplicaran as 
medidas contidas nel, o depósito non devengará intereses. Transcorridos 3 meses 
adicionais nos que persistira o incumprimento poderá acordarse que o depósito se 
convirta en multa coercitiva. De non adoptarse algunha das medidas anteriores ou 
estas foran insuficintes, o Goberno poderá acordar o envío, baixo a dirección do 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, unha comisión de expertos para 
valorara a situación económico –orzamentaria e formular unha proposta de medidas 
que  serán  de  obrigado  cumprimento  para  a  administración  incumpridora.   Se  a 
Corporación  Local  non adoptase acordo de non dispoñibilidade de créditos,  non 
constituirá o deposito referido, ou non adoptase as medidas propostas pola comisión 
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de  expertos,  requiriráse  pola  Comunidade  Autónoma  que  teña  asumida  a  tutela 
financeira o seu cumprimento, dentro dun prazo indicado ao efecto,  adoptando as 
medidas necesarias para a súa execución forzosa. Se persistira o incumprimento 
poderá  considerarse  como  xestión  gravemente  dañosa  para  o  interese  xeral,  e 
poderá procederse a disolución dos órganos da Corporación Local incumpridora, de 
conformidad eco previsto no artigo 61 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
Bases de Réxime Local.  

II. Ámbito subxectivo de aplicación e relación de Entidades dependentes.

O ámbito subxectivo de aplicación do presente PEF afectará ás Entidades locais e 
órganos dependentes de conformidade co establecido no artigo  2 do RD 1436/2007, 
do 2 de novembro. 

O  Concello  de  Muros  (A  Coruña)  con  CIF  :  P1505400J,  non  ten  organismos 
autónomos nin outros entes dependentes da Entidade local, nin entidades públicas 
empresariais nin sociedades mercantís. 

III. Diagnóstico, causas e previsión temporal.

1.Diagnóstico.

No informe de Intervenión núm. 110/2018 do 30/07 de evaluación do cumprimento 
do  obxectivo  de  estabilidade  orzamentaria,  regra  de  gasto,  débeda  pública  e 
sostenibilidade  financeira  na  Liquidación  do  orzamento  de  2017,  faise  constar 
expresamente o incumprimento da regra do gasto no seu punto VII:

Información para a aplicación da Regra do Gasto . Liquidación Orzamento  2017

Conceptos
Liquidación 

exercicio 2016. 
ORN

Liquidación exercicio 
2017 ORN

Suma dos capítulos 1 ao 7 de gastos (1) 5.705.547,48 5.706.927,23
Axustes cálculo empregos non financeiros segundo o SEC
(+/-)  Gastos  realizados  no  exercicio  pendentes  de  aplicar  ao 
orzamento

-304.521,52 -70.154,10

(+/-) Outros
- Devolucións de ingresos pendentes de aplicar a orzamento e pagos 
pendentes de aplicar a orzamento

0,00 322,32

Empregos non financeiros en termos SEC excepto intereses da 
débeda

5.401.025.96 5.637.095,45

(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes da UE ou 
de outras Administracións púbicas

-1.179.007,96 -1.218.800,25

- UE 0,00 0,00
- Estado 0,00 0,00

Información para a aplicación da Regra do Gasto . Liquidación Orzamento  2017

Conceptos
Liquidación 

exercicio 2016. 
ORN

Liquidación exercicio 
2017 ORN

- Comunidade Autónoma -348.014,02 -765.630,41
- Deputacións -830.993.94 -453.169,84
- Outras Administracións Públicas 0,00 0,00
Gasto computable do exercicio (sen descontar IFS) 4.222.018,00 4.418.295,20
(-) Minoración do gasto computable por IFS 0,00 0,00
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Gasto computable do exercicio descontados IFS 4.222.018,00 4.418.295,20
Taxa de referencia do crecemento do PIB 2017 2,1%
(+/-) Cambios normativos permanentes 0,00
Límite da Regra do Gasto 4.310.680,38
Gasto computable exercicio 2017 4.418.295,20
Diferenza entre o “límite da Regra do Gasto” e o “Gasto computable 
2017”

107.614,82

Diferenza entre o “límite máximo de gasto obxectivo PEF vixente” e o 
“Gasto computable 2017”

4.418.295,20

Variación do gasto computable 2017 sobre 2016. 4,65 %
INCUMPRE A REGRA DO GASTO IMCUMPRE

2.Causas.

De acordo coa información orzamentaria, a causa esencial deste incumprimento 
radica na importante redución do gasto computable entre os exercicios 2015 e 2016 
(598.446,24 euros),  e  o  aumento  no 2017 respecto  do ano anterior  (196.277,20 
euros) Dado que a regra compara o gasto non financiero computable do ano anterior 
incrementado coa taxa de referencia  de  crecemento  do PIB de medio  prazo da 
economía española, a reducción producida no exercicio 2016 e o aumento no ano 
2017 xustifican unha parte importante do incumprimento.

3. Previson temporal

De acordo cos datos históricos da liquidación do orzamento dos exercicios 2015, 
2016 e 2017 as previsións tendenciais de ingresos e gastos, baixo o suposto de 
que non se producen cambios nas políticas fiscais e de gastos serían as seguintes:

INGRESOS

Cap.

2015 2016 2017 2018 2019
Prome

dio

Prev. % Previsión % Prev. % Prev. % Prev. %

do 
períod

o

definit D.R.N. Exec. definitiva D.R.N. Exec. Definit. D.R.N. Exec. Definit. D.R.N. Exec. Definit. D.R.N. Exec.
2015-
2017

1
168322

9,81
163036

5,33
96,86 

%
1683229

,81
197416

4,09
117,2

8 %
168322

9,81
184107

9,23
109,3

8 %
168322

9,81
181520

2,88
107,8

4 %
168322

9,81
181520

2,88
107,8

4 %
107,84 

%

2
110000,

00
35439,9

3
32,22 

%
110000,0

0
50817,3

6
46,20 

%
110000,

00
26152,6

7
23,78 

%
110000,

00
37469,9

9
34,06 

%
110000,

00
37469,9

9
34,06 

%
34,06 

%

3
855600,

00
786148,

14
91,88 

%
855600,

00
880917,

92
102,9

6 %
855600,

00
879236,

92
102,7

6 %
855600,

00
848767,

66
99,20 

%
855600,

00
848767,

66
99,20 

%
99,20 

%

4
272379

8,89
296834

8,46
108,9

8 %
2952982

,61
271660

2,43
92,00 

%
320340

9,99
323766

6,07
101,0

7 %
293498

7,52
295497

3,05
100,6

8 %
293498

7,52
295497

3,05
100,6

8 %
100,68 

%

5
512000,

00
11129,4

6
2,17 

%
512000,

00
16636,9

3
3,25 

%
512000,

00
19632,5

0
3,83 

%
512000,

00
15799,6

3
3,09 

%
512000,

00
15799,6

3
3,09 

%
3,09 

%

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
105710

0,09
917684,

49
86,81 

%
1573942

,99
408492,

41
25,95 

%
116972

3,29
163084,

89
13,94 

%
915332,

21
386597,

04
42,24 

%
915332,

21
386597,

04
42,24 

%
42,24 

%

Total 
1 a7

694172
8,79

634911
5,81

91,46 
%

7687755
,41

604763
1,14

78,67 
%

753396
3,09

616685
2,28

81,85 
%

701114
9,54

605881
0,25

86,42 
%

701114
9,54

605881
0,25

86,42 
%

83,99 
%

8
12020,2

4 9846,38
81,92 

%
12020,2

4 5052,66
42,03 

%
12020,2

4 6773,87
56,35 

%
42550,5

1
25573,3

5
60,10 

%
42550,5

1
25573,3

5
60,10 

%
60,10 

%

INGRESOS

Cap.
2015 2016 2017 2018 2019

Prome
dio

Prev. % Previsión % Prev. % Prev. % Prev. % do 
períod
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o

definit D.R.N. Exec. definitiva D.R.N. Exec. Definit. D.R.N. Exec. Definit. D.R.N. Exec. Definit. D.R.N. Exec.
2015-
2017

9 0,00 0,00
213042,

22
213042,

22
100,0

0 % 0,00 0,00

TOT
AL

695374
9,03

635896
2,19

91,45 
%

1560057
3,28

626572
6,02

40,16 
%

754598
3,33

617362
6,15

81,81 
%

705370
0,05

608438
3,60

86,26 
%

705370
0,05

608438
3,60

86,26 
%

71,14 
%

GASTO

Capít
ulo

2015 2016 2017 2018 2019
Prome

dio

Crédito % Crédito % Crédito % Crédito % Crédito %

do 
períod

o

definitiv
o ORN

execu
ción

definitiv
o ORN

execu
ción

definitiv
o ORN

execu
ción

definitiv
o ORN

execu
ción

definitiv
o ORN

execu
ción

2015-
2017

1
317972

6,85
301025

1,55
94,67 

%
326503

1,30
323803

6,26
99,17 

%
354035

0,59
317651

1,38
89,72 

%
344096

1,40
325247

0,26
94,52 

%
344096

1,40
331747

0,26
96,41 

%
94,52 

%

2
131830

4,06
107464

4,07
81,52 

%
159052

3,52
156555

2,88
98,43 

%
144390

4,28
143580

9,00
99,44 

%
132887

5,00
123756

5,99
93,13 

%
132887

5,00
128950

0,00
97,04 

%
93,13 

%

3
48301,6

2
31846,7

9
65,93 

%
56301,6

2
45391,5

5
80,62 

%
48301,6

2
27017,4

7
55,93 

%
48301,6

2
28319,8

3
58,63 

%
48301,6

2
24546,9

8
50,82 

%
67,50 

%

4
629410,

00
565323,

25
89,82 

%
555410,

00
542697,

64
97,71 

%
776911,

81
732788,

80
94,32 

%
577410,

00
542476,

42
93,95 

%
577410,

00
542476,

42
93,95 

%
93,95 

%

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
133424

2,54
120692

4,93
90,46 

%
931514,

24
285534,

23
30,65 

%
124048

8,71
356188,

73
28,71 

%
106872

0,18
533732,

98
49,94 

%
106872

0,18
533732,

98
49,94 

%
49,94 

%

7
154578,

87
128400,

00
83,06 

%
148178,

87
73726,4

7
49,76 

%
78578,8

7 5629,32 7,16 %
72578,8

7
33866,1

1
46,66 

%
72578,8

7
33866,1

1
46,66 

%
46,66 

%

Total 
1 a 7

666456
3,94

601739
0,59

90,29 
%

654695
9,55

575093
9,03

87,84 
%

712853
5,88

573394
4,70

80,44 
%

653684
7,07

562843
1,59

86,10 
%

653684
7,07

574159
2,75

87,83 
%

86,19 
%

8
12020,2

4 9846,38
81,92 

%
12020,2

4 5560,52
46,26 

%
12020,2

4 6300,00
52,41 

%
12020,2

4 7235,63
60,20 

%
12020,2

4 7235,63
60,20 

%
60,20 

%

9
218256,

22
214840,

80
98,44 

%
445018,

25
444892,

16
99,97 

%
233756,

22
226825,

65
218256,

22
221677,

98
101,57 

%
106872

0,18
194209,

70
18,17 

%
66,14 

%

TOTA
L

689484
0,40

624207
7,77

90,53 
%

700399
8,04

620139
1,71

88,54 
%

737431
2,34

596707
0,35

80,92 
%

676712
3,53

585734
5,20

86,56 
%

761758
7,49

594303
8,08

78,02 
%

86,66 
%

Respecto das previsións tendenciais dos anos 2018 e 2019, sobre a base de novos 
gastos previstos, cotémplanse incrementos das obrigas recoñecidas no capítulo 1 de 
gastos de persoal, como consecuencia da dotación a tempo completo dos postos de 
traballo con función reservadas a FALHCN. Igualmente contémplase un aumento do 
capítulo 2 de gastos, baixo a consideración de que nos últimos exercicios os créditos 
iniciais  recollidos  no  Orzamento  Municipal  de  2015,  último  aprobado,  resultan 
manifestamente insuficintes para atender o funcionamento ordinario do servizo.

Nestas condicións os datos obtidos en relación co cumprimento do obxectivo de 
estabilidade,  regra do gasto, sostenibilidade financeira, débeda comercial e PMP 
serían os seguinte:
a) Estabilidade Orzamentaria:

Exercicio DRN Capi. 1/7 ORN Capi. 1/7 Saldo non 
financiero

Axustes Necesidade/capacidade 
de financiamento (1)

2017 6.166.852,28 5.733.944,70 432.907,58 76.082,92 508.990,50
2018 6.058.810,25 5.628.431,59 430.378,66 -59.068,80 371.309,80
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2019 6.058.810,25 5.741.592,75 317.217,50 -128.777,80 188.439,70
(1) Os importes en positivo son capacidade de financiamento.

b)  Regra de gasto:

Exercicio Gastos 
computable 

exercicio 
anterior

Taxa de 
Variación do 
PIB nominal

Límite da regra 
do gasto

Gastos 
computables 
liquidación

Cumprimento 
/incumprimneto da 
regrado gasto (1)

2017 4.222.018,00 2,10 % 4.310.680,38 4.418.295,20 -107.614,82
2018 4.418.295,20 2,40 % 4.524.334,28 4.551.152,24 -31.817,96
2019 4.556.152,24 2,70 % 4.679.138,35 4.790.087,26 -110.918,26
(1) Os importes en negativo son incumprimentos.

c) Sostenibilidade financeira:

Exercicio Débeda pública financeira Coeficente de endebedamento
2017 1.201.594,47 20,01 %
2018 979.916,49 16,67 %
2019 785.706,79 12,63 %

d) Débeda comercial e PMP:

Exercicio Débeda Comercial PMP en días
2017 0,00 27,39
2018 342.192,49 19,95
2019 524.681,00 27,18

Como se pode apreciar da proxección realizada da evolución dos gastos e ingresos 
non  financeiros  nos  exercicios  2018  e  2019  sen  adoptar  ningún  ha  medida 
correctora, mantense o cumprimento do obxectivo de estabilidade e o incumprimento 
da regra de gasto

IV. Medidas: Descripción, cuantificación e calendario.

a) Sobre empregos non financeiros. 

Non se adopta medida algunha ao estar o límite do gasto computable por de baixo 
das necesidades de crédito para o sustemento ordinario dos servizos públicos.

b) Sobre recursos non financeiros.

Descripción.

Tense  en  conta  como  única  medida  con  efecto  positivo  nos  exercicios  2018  e 
seguintes o incremento da cota tributaria do Imposto sobre Bens Inmobles derivada 
da revisión de valores catastrais de carácter colectiva dos bens de natureza urbana, 
cuxa ponencia de valores foi  aproba no exercicio 2013, con efectos no exercicio 
2014. Aos incrementos da cota derivados da nova ponencia de valores aplícaselle a 
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reducción prevista no artigo 68 do RD lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, pola que se 
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, durante un prazo 
de 10 anos, sobre a diferenza entre o valor catastral obtido da revisión e o do ano 
base (2013). É dicir, dito importe distribúese incrementando o valor catastral anual 
nun 10 por 100 ata acadar no ano 10 o valor total da ponencia revisada. 

Cuantificación.

De acordo cos datos en poder desta intervención o impacto nos exercicios afectados 
polo  presente  plan  e  nos  posteriores  desta  medida  normativa  de  carácter 
permanente sería o seguinte:

- Cálculo da diferenza de valores catastrais:

(3)Exercici
o

Valor catastral 
(1)

Valos catastral 
revisado (2)

Base liquidable
Cota 

tributaria
Diferenza de 
VC (1) –(2)

2013 181.598.819,36 0,00 181.598.819,36 1.089.592,1
5

115.815.554,95
2014 0,00 297.414.374,31 196.045.719,01 1.176.274,1

2
(3) Ano base 2013

-  Obtención da base liquidables  e aplicación  da redución do artigo 68.1.  do RD 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo:

Exercici
o

Coeficente 
reductor

Importe da 
redución (1)

Base liquidable 
do exercicio (2)

% 
aumento 
da base 

liquidable

V.C. adicional 
por exercicio

Tipos 
impositivos 
IBI urbana 

% (3)

Cota 
tributaria 
adicional

2014 0,9 104.233.999,46 193.180.374,86 10 11.581.555,50 0,60 69.489,33
2015 0,8 92.652443,96 204.761.930,35 10 11.581.555,50 0,60 69.489,33
2016 0,7 81.070.888,47 216.343.485,85 10 11.581.555,50 0,60 69.489,33
2017 0,6 69.489.332,97 227.925.041,34 10 11.581.555,50 0,50 57.907,78
2018 0,5 57.907.777,48 239.506.596,84 10 11.581.555,50 0,50 57.907,78
2019 0,4 46.326.221,98 251.088.152,33 10 11.581.555,50 0,50 57.907,78
2020 0,3 34.744.666,49 262.669.707,83 10 11.581.555,50 0,50 57.907,78
2021 0,2 23.163.110,99 274.251.263,32 10 11.581.555,50 0,50 57.907,78
2022 0,1 11.581.555,50 285.832.818,8

2
10 11.581.555,50 0,50 57.907,78

2023 0,0 297.414.374,31 10 11.581.555,50 0,50 57.907,78
Total 115.815.554,95 100 115.815.554,95

1 Coeficiente reductor sobre a diferenza de valores catastrais dos exercicios 2013 e 2014. 

2 A base liquidable calculada só recolle o impacto da revisión de valores catastrais, polo tanto 
non ten porque coincidir ca base liquidable efectiva de cada ano. 

3 Baixo a consideración de que se mantén o tipo impositivo vixente ata o ano 2023.

Calendario.

A aplicación  da  redución  do  valor  catastral  actualizado  produciu  efectos  desde 
xaneiro  de  2014,  dando  lugar  a  cambios  normativos  permanentes  desde  ese 
exercicio.  No  exercicio  2018 os  cambios  normativos  permanentes  producirán  un 
incremento do límite do gasto computable en 57.907,78 euros e de 115.815,56 no 
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exercicio 2019 derivado do aumento anual da base liquidable a un ritmo anual do 10 
por 100 do aumento do valor catastral entre os exercicios 2013 e 2014.

IV. Conclusión e obxectivo.

Os  efectos  da  medida  anterior  sobre  os  exercicios  2018  e  2019,  dará  lugar  a 
obtención dos seguintes resultados en materia de estabilidade, regra de gastos, e 
sostenibilidade financeira: 

a) Estabilidade Orzamentaria:

Exercicio
Necesidade/capacidade de 

financiamento (1)
Efecto das medidas

Necesidade/ capacidade de 
financiamento PEF

2018 371.309,86 57.907,78 429.217,64
2019 188.139,70 115.815,56 303.955,26
(1) Os importes en positivo son capacidade de financiamento.

b)  Regra de gasto:

Exercicio
Gasto computable 

liquidación
Límite da Regra do Gasto

Cumprimento/incumprimento 
regra do gasto PEF

2018 4.556.152,24 4.582.242,06 26.089,82
2019 4.790.087,26 4.794.983,91 4.896,65
(1) Os importes en positivo son cumprimentos.

c) Sostenibilidade financeira:

Exercicio Débeda pública financeira Coeficente de endebedamento
2018 979.916,49 16,02 %
2019 785.706,79 12,40 %

A  medida prevista neste Plan permite  nos exercicios 2018 e seguinte acadar o 
cumprimento do obxectivo de estabilidade e a regra de gasto.

V. Procedemento de aprobación e publicación.

O artigo 23 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e 
Sostenibilidade  Financeira  (LOEOSF),  establece  que  os  plans  económico 
–financeiros  elaborados  polas  Corporacións  Locais  deberán  ser  aprobados  polo 
Pleno da Corporación no prazo de 2 meses desde que se produce a constatación do 
incumprimento e a súa posta en marcha non poderá exceder de tres meses desde 
dita constatación. O plan económico –financiero, de conformidade co disposto no 
artigo 9 da Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro,  pola que se desenvolven as 
obrigacións de subministro de información prevista na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de 
abril, deberá remitirse pola propia Corporación ou polo órgano que exerza a tutela 
financiera ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas no prazo de 5 días 
desde a súa aprobación. 
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De conformidade  co  disposto  no  artigo  23.4  da  LOEOSF  aos  plans  económico 
–financeiros daráselle a mesma publicidade que a establecida polas leis para os 
Orzamentos da Entidade, e por conseguinte, será de aplicación o disposto no artigo 
165.3. do RD lexislativo 2/2004, do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido 
da Lei Reguladora das Facendas Locais.”

Rematada a lectura intervén  a Sra. Alcaldesa quen di que non hai que adoptar 
ningunha medida excepcional porque é suficiente coa recadación do IBI debido 
as ponencias de valores catastrais aprobadas.

Intervén a Sra.  Monteagudo Romero quen di  que este asunto foi  ditaminado 
favorablemente  na  comisión  informativa  coa  abstención  do  seu  grupo,  que 
solicitaron na comisión o informe de intervención da liquidación do orzamento e 
que á vista deste fan as seguintes aprecuacións: Que segundo o interventor os 
datos non reflexan a realidade, que existe un deficiente seguimento dos gastos e 
das desviacións de financiamento o que ten impacto no remanente de tesouraría 
e que o interventor manifesta a súa reserva sobre esta magnitude que constitúe 
unha fonte de financiamento, que tamén di o interventor que non se deberon 
devolver facturas de R.E.C, algo subscriben totalmente e que advertiron no seu 
día.  Así  o  remanente  de  tesouraría  pasa dese  saldo positivo de  152.000 € a 
negativo en 149.000 € . Di que a débeda tiña que reducirse sí ou sí, anuncia que 
se van a abster xa que a necesidade de aprobar este plan se debe  unha mala 
xestión.

Intervén a Sra.  González Cerviño dicindo que acaban de escoltar  á alcaldesa 
dicindo que non se adopta ningunha medida extraordinaria o cal non reflexa a 
realidade  pois  débelle  parecer  pouco  ter  que  aprobar  un  plan 
económico-financeiro  debido  a  unha  mala  xestión  e  que  pode  traer  como 
consecuencia  que  o  concello  sexa  intervido,  que  o  grupo de  goberno está  a 
gastar por riba do que hai. Dí que dándole unha letura cara atrás está claro que a 
situación ven dalgún lado, que o interventor o achaca aos capítulos I e II do 
orzamento, que o único orzamento que hai aprobado foi o que aprobou o PSOE 
no ano 2015, que seguen sen presentar nin sequera un proxecto de presuposto, 
ademais  os  ingresos  tamén  mermaron,  que  existen  moitas  dificultades  para 
poder  acceder  a  crédito,  que se  tiveron que  devolver  subvencións,  así  como 
renunciar a créditos de custe cero, e isto todo ven pola gravidade de non ter 
orzamento o que impide acudir ás axudas da deputación, que gastaron de máis e 
onde había partida non a gastaron, que non contemplan a débeda con Espina & 
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Delfín, empresa coa que tiñan una negociación iniciada e os números feitos e 
que  non se  fixo  nada,  que  esta  empresa  lle  debe  aos  concellos  de  Muros  e 
Carnota 1.000.000 € e que agora igual non hai contrato, que se lle deron armas a 
esta empresa e agora estamos en peores condicións para negociar. Prosegue a 
dicir que o grupo de goberno marca as súas prioridades de gasto e dentro destas 
non está o pago das facturas xa que a alcaldesa opúxose no xulgado ao pago a 
quen exerceu lexitimamente o seu dereito, ademais de existir 20 equivocacións 
no procedemento, tampouco está nas prioridades do grupo de goberno a limpeza 
das calles, que se acaba contratando a empresas privadas, que non se gasta a 
festa dos maiores, que non se fai o mantemento da piscina, que non hai esterillas 
e que xa non quere falar dos campos de fútbol.

Dilixencia: Para facer  constar  que a Sra.  Alcaldesa lle  dí  a  Sra.  González  
Cerviño que se ciña ao punto da orde do día.

Prosegue a dicir que o problema do déficit financiero é onde se invertiron os 
cartos e porqué motivos estamos metidos nun plan económico-financeiro, e o 
motivo é porque se xestionou mal, que o descontento da xente é xeral, que non 
se pagan as asignacións aos grupos políticos, que cando se rebaixou o IBI cos 
votos do PP e BNG non se reparou nesa diminución de ingresos, que ademáis o 
informe de intervención falase do capítulo I que é onde están os soldos, que 
antes a 6 concelleiros se pagaban 72.000 € e agora se pagan a 3 concelleiros 
105.000 €, que ademais non é que exista un déficit  de 200.000 € senón que 
como pasou a outra vez atoparon facturas que chegaban ao final a 1.000.000 €, 
que ademais non poden pasar  por alto os reparos de intervención e que van 
seguir así coa desidia do PP, que son todos cómplices os do PP e os do BNG. 
Remata  dicindo que  van votar  en  contra  por  esta  pésima xestión  e  por  non 
reunirse previamente.

Intervén  o  Sr.  García  Fernández  quen  agradece  en  primeiro  lugar  ao 
departamento de intervención o traballo feito xa que existía un caos nos últimos 
anos. Di que de aprobarse este plan espera que esta sexa a primeira pedra para 
aprobar os orzamentos, esixe que se traballe en serio e polo menos actualizar os 
datos, que están en setembro e que os prazos están moi xustos polo que prega 
que se “poñan as pilas”.

Ábrese unha segunda queda de intervencións
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A Sra. Monteagudo Romero manifesta que eles queren que se rebaixe o IBI xa 
que os veciños non teñen porqué pagar a ineficacia do goberno local, que sabían 
que  esa  rebaixa  se  ía  compensar  coa  ponencia  de  valores,  que  o  plan 
económico-financeiro hai que facelo porque é un requisito legal polo que non 
van poñer atrancos á aprobación.

Intervén a Sra. González Cerviño quen fala das cantidades que se lle teñen que 
pagar aos traballadores polas demandas que teñen no xulgado, que están moi 
contentos de que o BNG lle aprobe o plan e o PP que faga oposición e non o 
paripé, que eles non son cómplices e actuan con responsabilidade.

Intervén o Sr. García Fernández que a súa intención era absterse, pero que van 
votar a favor para evitar que trunfe o desgoberno.

Intervén a Sra. Alcaldesa quen di se devolveron as facturas porque así lle lo 
indicou intervención, que as facturas do R.E.C. se trouxeron a pleno 6 veces e 
foron rexeitadas,  que  sempre  quixeron  pagar  e  non lle  lo  permitiu  o  pleno, 
facturas  por  outra  banda de  exercizos  de  2012,  2013 e  2014,  que cando lle 
pregunta A Sra. González Cerviño onde meter os cartos dí que non como facía 
ela en dous asesores que cobraban 150.000 € e que eles a diferenza doutros non 
cobran dietas nin quilometraxe, que na piscina o tellado estaba sen a arranxar e 
que a día de hoxe si se fai un mantemento anual. Que o incumprimento da regra 
do gasto é porque se gastou máis en 2017 que en 2016, que a Sra. González 
Cerviño non fixo este plan cando tiña obriga de facelo.  Remata dicindo que 
están co orzamento de 2015 porque quedou de manifesto que non lles interesa 
aprobalo xa que se pediron propostas e non se fixo ningunha, así pois a resposta 
foi traballade de balde.

Dilixencia: Para facer constar que a Sra. Alcaldesa advirte á Sra. González  
Cerviño por primeira vez por interrompela. 

Dí que o problema foi que se gastou máis no 2017 que no 2016.

Dilixencia: Para facer constar que a Sra. Alcaldesa advirte á Sra. González  
Cerviño por segunda vez por interrompela. 

Remata dicindo que o interventor está a facer un bo traballo.
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Sometido o ditame a votación acádase o seguinte resultado:

Votos a favor: 5 (Concelleiros dos grupos municipais de CxG e BNG)
Abstencións 4: (Concelleiros do grupo municipal do PP)
Votos en contra 4: (Concelleiros do grupo municipal socialista)

En  consecuencia  queda  aprobado  o  Plan  economico  e  financeiro  por 
incumprimento  da  regra  do  gasto  derivada  da  liquidación  do  orzamento 
municipal do exercicio 2017 nos termos nos que foi ditaminado.

3º.- Aprobación provisional, se procede, do ditame sobre a modificación da 
ordenanza fiscal reguladora do ICIO.

Intervén a Sra. Alcaldesa quen dí que a modificación xurdiu polos problemas 
que detectoaron os departamentos de intervención e tesouraría.

Procede o secretario á letura do ditame que é o seguinte:

“A Comisión  Informativa  Permanente  de  Persoal  e  Facenda,  en  sesión  
ordinaria celebrada o 24 de setembro de 2018, emitiu ao amparo do previsto  
no artigo 126 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se  
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico  
das Entidades Locais,  o seguinte ditame que ten carácter preceptivo e non  
vinculante:

Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal 
Reguladora do ICIO.

Intervén a Sra. Alcaldesa quen dí que dende os departamentos de intervención e 
tesouraría detectáronse que non se recolle na Ordenanza a comincación previa.

Intervén  o  Sr.  Interventor  quen  dí  que  o  único  que  se  está  a  facer  nesta 
modificación é un exercicio de coherencia.

Intervén  a  Sra.  Alcaldesa  dicindo  que  tamén  dende  a  secretaría  se  propuxo 
cambiar os dous primeiros artigos da Ordenanza.
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Intervén a Sra. Monteagudo Romero quen dí que critica a redacción do punto 4º 
da Ordenaza xa que a base impoñible virá determinada en función do orzamento 
achegado polos interesados, sempre que se esixa visado e nos outros casos sera 
determinada polos técnicos, asimesmo solicta que se anule o apartado 5º xa que 
o interesado non ten que voltar a aportar  a mesma documentación,  copia do 
orzamento. Por outra banda solicita que se recolla unha bonificación do 90% a 
favor de construccións, instalacións ou obras que favorezan as condicións de 
acceso e habitabilidade dos discapacitados e se modifique no que respecta ás 
restantes  bonificacións  a  redacción  da  Ordenanza  respectando  a  sistemática 
establecida no TRLRFL. Por ultimo solicita e exención da cota tributaria cando 
esta sexa inferior a 10,00 €.

Intervén o Sr. Interventor quen dí que o motivo de ter que adxuntar copia do 
orzamento é porque se trata de dous expediente diferentes e que no que respecta 
á cota inferior a 10,00 € non se pode establecer exención xa que esta ten que vir 
establecida por lei.

Intervén a Sra. Simal Mayo quen dí que apoian a petición da Sra. Monteagudo 
Romero  de  bonificar  co  90  %  as  construccións,  instalacións  ou  obras  que 
favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados.

Quédase en que o secretario redacte as modificacións solicitadas.

Sometida  a  proposta  a  votación  esta  é  ditaminada  favorablemente  por 
unanimidade  quedando  a  expensas  de  que  se  redacte  unha  emenda  que  se 
presentará  ao  pleno  recollendo  a  bonificación  do  90%  citada,  suprimir  o 
apartado 5º e dar nova redacción ao apartado 9º referente ás bonificacións.”

A emenda presentada pola Alcaldía é a seguinte:

De  conformidade  co  previsto  no  artigo  97.5  do  RD  2568/1098,  do  26  de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento 
e  Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais  e  visto  o  ditame  da  Comisión 
Informativa de Facenda de 24 de setembro de 2018 é polo que propoño ao pleno 
a aprobación da seguinte emenda consistente en engadir no anexo unha nova 
redacción aos artigos 1º e 2º da Ordenanza Fiscal e modificar o apartado 4.5 da 
Ordenanza e conceder unha nova bonificación que se encadra no apartado 8.2:
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Artigo 1º.- Feito impoñible

Constitúe o feito impoñible  do imposto a realización no termo municipal  de 
calquera  construción,  instalación  ou  obra  para  a  que  se  esixa  obtención  da 
correspondente licenza de obras ou urbanística, obtivérase ou non dita licenza, 
ou para a que se esixa presentación de declaración responsable ou comunicación 
previa,  sempre  que   a  expedición  da  licenza  ou  actividade  de  control  lle 
corresponda ao Concello de Muros

Artigo 2.- Suxeito pasivo

1. Son suxeitos pasivos deste imposto a título de contribuínte as persoas físicas 
ou xurídicas e as entidades ás que se refire o art. 35.4 da Lei Xeral Tributaria, 
que sexan donos da construcción, instalación ou obra, sexan ou non propietarios 
do inmoble sobre o que se realice aquela. A estes efectos terá a consideración de 
dono quen soporte os gastos ou o custe que comporte a súa realización.

2. No suposto de que a construción, instalación ou obra non sexa realizada polo 
suxeito pasivo contribuínte terán a consideración de suxeitos pasivos substitutos 
do contribuínte  quenes  soliciten  as  correspondentes  licenzas  ou presenten  as 
correspondentes declaracións responsables ou comunicacións previas ou quenes 
realicen as construccións, instalacións ou obras.

Artigo 4º. Xestión do imposto e bonificacións.

1. O imposto esixirase en réxime de autoliquidación.

2. Os suxeitos pasivos están obrigados a practicar autoliquidación en impreso 
habilitado ao efecto pola Administración Municipal no modelo normalizado que 
se  axunta  como  anexo  1  e  abonala  nas  contas  habilitadas  ao  efecto  polo 
Concello de Muros.

No caso de expedientes susceptibles de outorgamento de licenza de obras ou 
urbanísticas, efectuarase o pago da autoliquidación dentro do prazo máximo de 
un mes contado a partir do momento no que lle foi notificada a concesión da 
licenza de construcción, instalación ou obra.
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No  caso  de  expedientes  iniciados  mediante  presentación  de  declaración 
responsable ou comunicación previa, os suxeitos pasivos acompañarán xunto a 
esta  documentación  xustificante  de  autoliquidar  o  imposto  e  ingresar  o  seu 
importe.

3. A data de ingreso incia o cómputo do prazo de prescrición de catro anos que 
da dereito á devolución do importe abonado mediante autoliquidación.

4. A autoliquidación presentada terá carácter provisional e determinarase a base 
impoñible  do  tributo,  en  función  do  presuposto  achegado  polos  interesados, 
sempre que estivese visado polo Colexio Oficial correspondente; noutro caso, a 
base impoñible será determinada polos técnicos municipais, de acordo co custo 
estimado do proxecto. 

5. No caso de que se modifique o proxecto e houbese incremento de presuposto, 
unha  vez  aceptada  a  modificación,  deberá  presentarse  autoliquidación 
complementaria pola diferencia entre o presuposto inicial e o modificado con 
suxeición aos requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores e no prazo 
de  un  mes  a  contar  desde  a  data  na  que  se  notifique  a  aceptación  da 
modificación. 

6. Unha vez finalizadas as obras, no caso de que o seu custo real e efectivo sexa 
superior  ou  inferior  ó  que  serviu  de  base  impoñible  nas  autoliquidacións 
anteriores, os suxeitos pasivos presentarán no prazo dun mes, contando a partir 
do día seguinte á dita finalización, autoliquidación complementaria do tributo, 
positiva ou negativa, segundo proceda, no modelo normalizado que se recolle no 
anexo  2.  As  autoliquidacións  practicaranse  en  impreso  que  facilitará  a 
Administración Municipal, debendo acompañarse fotocopia do DNI ou CIF do 
suxeito  pasivo,  así  como certificado  e  presuposto  final  de  obra  visado  polo 
Colexio  Oficial  correspondente,  cando  se  esixiran  direccións  facultativas,  e 
calquera outro documento que se considere oportuno.

7. Sen prexuízo do establecido no punto anterior, o Concello tendo en conta a 
obra  realizada  e  o  seu  custe  real  e  efectivo,  previa  comprobación,  poderá 
modificar a base impoñible a que se refiren os apartados anteriores, establecendo 
a obriga de presentar a correspondente autoliquidación complementaria positiva 
ou negativa no prazo de un mes desde o momento en que se lle notifique a 
resolución municipal.
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8. Bonificacións

8.1.- De conformidade co artigo 103.2.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 
5 de marzo que aproba o Texto Refundido da Lei  Reguladora das Facendas 
Locais,  establecense  as  seguintes  bonificacións  a  favor  das  construcións, 
instalacións  ou  obras  que  sexan  declaradas  de  especial  interese  ou  utilidade 
municipal por concorreren circunstancias sociais,  culturais,  histórico-artísticas 
ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración:

a)  Construccións  ,  instalacions  e  obras  promovidas  polas  administracións 
públicas  para  a  implantación  de  servizos  públicos  ou  servizos  de  interese 
comunitario, bonificación do 75% (75 por 100).

b)  Construccións,  instalacions  e  obras  promovidas  por  entidades  inscritas  no 
Rexistro  Municipal  de  Asociacións  e  destinadas  a  fins  ou  actividades  non 
lucrativas que complementen ou suplan os servizos de competencia municipal, 
bonificación do 75% (75 por 100).

c)  Construcción,  rehabilitación  ou  reparación  de  vivendas  promovidas  por 
persoas en situación de emerxencia social, bonificación do 95% (95 por 100).

d)  Dedicadas  a  primer  establecemento  ou  implantación  de  actividades 
comerciais  e  industriais:  que  xeneren  de  cinco  a  dez  postos  de  traballo  de 
carácter fixo, bonificación do 30% (30 por 100). Que xeneren de once a trinta 
pastos  de  trabaiio  de  carácter  fixo,  bonificación  do  60% (60  por  100).  Que 
xeneren mais de trinta postos de traballo de carácter fixo, bonificación do 95% 
(95 por 100). 

Corresponderá esta declaración ao Pleno da corporación e acordarase,  previa 
solicitude  do  suxeito  pasivo  aportando  a  documentación  xustificativa  que 
proceda, por voto favorable da maioría simple dos seus membros.

A solicitude de bonificación deberá presentarse antes do inicio da construcción, 
instalación  ou  obra,  e,  en  todo  caso,  deberá  obterse  a  concesión  antes  de 
practicar a autoliquidación provisional.
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8.2.-  Unha  bonificación  de  ata  o  90%  (90  por  por  cento)  a  favor  de 
construccións, instalacións ou obras que favorezan as condicións de acceso e 
habitabilidade dos discapacitados. Esta bonificación aplicarase á cota resultante 
de aplicar, no seu caso, a bonificación a que se refire o artigo 8.1.” (…)

Disposición final. Aprobación e entrada en vigor. 

A  presente  modificación,  aprobada  polo  Pleno  deste  Concello  en  sesión 
celebrada o ____ de _____ do ____, comezará a rexir con efectos a partir do día 
seguinte ao da publicación do artígo modificado no Boletín Oficial da Provincia, 
manténdose vixente mentres non se produza a sua derogación ou modificación 
expresa.

Disposición derogatoria.

A partir da entrada en vigor da presente modificación queda derogado o artigo 4 
da Ordenanza fiscal reguladora  do Imposto sobre Construccións, Instalacións e 
Obras publicada no BOP núm. 109, do 15 de maio de 1998.

Anexo 1.
AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL

(Artigo 4º da Ordenanza fiscal reguladora do ICIO)

Entidade Concello de Muros (A Coruña)

Concepto tributario Imposto sobre construcións, instalacións e obras

IDENTIFICACIÓN DO OBRIGADO TRIBUTARIO (Suxeito pasivo)

Obrigado tributario

Nome ou denomición social: NIF/CIF:

Domicilio: Localidade:

Provincia: C.P.: Teléfono:

Correo electrónico:

ELEMENTOS DA DÉBEDA TRIBUTARIA
(Feito impoñible, base impoñible, tipo impositivo e cota tributaria)

FEITO IMPOÑIBLE (descrición e lugar de realización da actividade que dá lugar a liquidación)
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BASE IMPOÑIBLE, TIPO IMPOSITIVO E COTA TRIBUTARIA

Base impoñible – BI (1)

Presentada polo interesado Visada polo Colexio Oficial Estimada pola Oficina Técnica

(1) Liquidación provisional: a base impoñible será o orzamento presentado polos interesado visado polo colexio oficial ou estimado pola oficina técnica.

Tipo impositivo Cota tributaria

Obra BI < 150.000 euros Obra BI > 150.000 euros

2,00 % 2,50 %

BONIFICACIÓNS E COTA TRIBUTARIA BONIFICADA

Expresión
% da 

bonificación
Importe da bonificación 

€

1. Cota tributaria (CT).

2. Bonificacións (artigo 4.3 da Ordenanza fiscal):

a)  Construcións,  instalacións  e  obras  promovidas  pòlas  Administracións  públicas  para  a  
implantación de servizos de interese comunitario.

75 % da CT

b) Construcións, instalacións e obras promovidas por entidades inscritas no Rexistro Municipal  
de Asociacións e destinadas a fins ou actividades non lucrativas que completen ou suplan os  
servizos de competencia municipal.

75 % da CT

c) Construcións, rehabilitación ou reparación de vivendas promovidas por persoas en  
situación de emerxencia social.

95 % da CT

d)  Construccións,  instalación  e  obras  dedicadas  a  primeiro  establecemento  ou  
implantación de actividades comerciais e industriais que:

- que xeren de 5 a 10 postos de traballo de carácter fixo 30 % da CT

- que xeren de 11 a 30 postos de traballo de carácter fixo 60 % da CT

- que xeran mais de 30 postos de traballo de carácter fixo 95 % da CT
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TOTAL DÉBEDA TRIBUTARIA A INGRESAR……………………………..

- Documentación que se acompaña:

 Fotocopia do orzamento visado polo colexio oficial.⃝
 Notificación do acordo de concesión de bonificación.⃝
 NIF/CIF.⃝
 Outra (indicar):⃝

PAGO

En virtude do establecido no 62.1. da Lei 58/2003, do 17 de decembro Xeral Tributaria e no artigo 4 
da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras do Concello de  
Muros (A Coruña), o ingreso da débeda tributaria autoliquidada deberá  efectuarse en algunha das 
contas operativas municipais seguintes:

Entidade financeria IBAN

O ingreso deberá, igualmente realizarse, nos seguintes prazos:

No caso de expedientes susceptibles de outorgamento de licenza de obras ou urbanísticas, efectuarase 
o pago da autoliquidación dentro do prazo máximo de un mes contado a partir do momento no que lle  
foi notificada a concesión da licenza de construcción, instalación ou obra.

No caso de expedientes iniciados mediante presentación de declaración responsable ou comunicación 
previa, os suxeitos pasivos acompañarán xunto a esta documentación xustificante de autoliquidar o 
imposto e ingresar o seu importe.
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Advírtese  que,  transcorrido  o  prazo  de  ingreso,  a  débeda  será  esixida  polo  procedemento  de 
constrinximento devengado as recargas, xuros de demora e, no seu caso, as costas que se produzan. 

Anexo 2
AUTOLIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA UNHA VEZ REMATADAS AS OBRAS OU DERIVADA 

DE MODIFICACIÓNS DO ORZAMENTO
(Artigo 4º da Ordenanza fiscal reguladora do ICIO)

Entidade Concello de Muros (A Coruña)

Concepto tributario Imposto sobre construcións, instalacións e obras

IDENTIFICACIÓN DO OBRIGADO TRIBUTARIO (Suxeito pasivo)

Obrigado tributario

Nome ou denomición social: NIF/CIF:

Domicilio: Localidade:

Provincia: C.P.: Teléfono:

Correo electrónico:

ELEMENTOS DA DÉBEDA TRIBUTARIA
(Feito impoñible, base impoñible, tipo impositivo e cota tributaria)

FEITO IMPOÑIBLE (descrición e lugar de realización da actividade que dá lugar a liquidación)
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BASE IMPOÑIBLE, TIPO IMPOSITIVO E COTA TRIBUTARIA

Base impoñible – BI (1)

Orzamento da liquidación 
provisional

Orzamento ao remate das obras Diferenza (+) (-)

(1) Liquidación complementaria: a base impoñible do remate das obras será o certificado e orzamento final da obra visado polo colexio oficial.

Tipo impositivo Cota tributaria
(tipo impositivo x diferenza  (+) ou (-) de BI)

Obra BI < 150.000 euros Obra BI > 150.000 euros

2,00 % 2,50 %

Cota tributaria positiva: importe a ingresar; cota negativa: importe a devolver

BONIFICACIÓNS E COTA TRIBUTARIA BONIFICADA

Expresión
% da 

bonificación

Importe da bonificación 
€ sobre a cota 

tributaria

1. Cota tributaria (CT).

2. Bonificacións (artigo 4.3 da Ordenanza fiscal):

a)  Construcións,  instalacións  e  obras  promovidas  pòlas  Administracións  públicas  para  a  
implantación de servizos de interese comunitario.

75 % da CT

b) Construcións, instalacións e obras promovidas por entidades inscritas no Rexistro Municipal  
de Asociacións e destinadas a fins ou actividades non lucrativas que completen ou suplan os  
servizos de competencia municipal.

75 % da CT

c) Construcións, rehabilitación ou reparación de vivendas promovidas por persoas en  
situación de emerxencia social.

95 % da CT

d)  Construccións,  instalación  e  obras  dedicadas  a  primeiro  establecemento  ou  
implantación de actividades comerciais e industriais que:

- que xeren de 5 a 10 postos de traballo de carácter fixo 30 % da CT

- que xeren de 11 a 30 postos de traballo de carácter fixo 60 % da CT

- que xeran mais de 30 postos de traballo de carácter fixo 95 % da CT
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TOTAL DÉBEDA TRIBUTARA A INGRESAR OU IMPORTE A DEVOLVER... (1)

O Importe positivo ou negativo da cota tributaria minórase polo importa da bonificación que será sempre unha cantidade  
positiva.
(1)Cota tributarria – importe da bonificación = a debeda triburia a ingresar ou importe a devolver.

- Documentación que se acompaña:

 Fotocopia do orzamento visado polo colexio oficial.⃝
 Fotocopia da notificación do acordo de concesión de bonificación.⃝
 Fotocopia do NIF/CIF.⃝
 Informe da Oficina Técnica Municipal.⃝
 Outra (indicar):⃝

PAGO

(se a liquidación complementaria é positiva)

En virtude do establecido no 62.1. da Lei 58/2003, do 17 de decembro Xeral Tributaria e no artigo 4 
da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras do Concello de  
Muros (A Coruña), o ingreso da débeda tributaria autoliquidada deberá  efectuarse en algunha das 
contas operativas municipais seguintes:

Entidade financeria IBAN

O ingreso deberá, igualmente realizarse, nos seguintes prazos:

1. No caso de que se modifique o proxecto e houbese incremento de presuposto, unha vez aceptada 
a modificación, deberá presentarse autoliquidación complementaria pola diferencia entre o presuposto 
inicial e o modificado con suxeición aos requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores e no 
prazo de un mes a contar desde a data na que se notifique a aceptación da modificación. 
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2.  Unha vez finalizadas as obras, no caso de que o seu custo real e efectivo sexa superior ou 
inferior ó  que  serviu  de  base  impoñible  nas  autoliquidacións  anteriores,  os  suxeitos  pasivos 
presentarán no prazo dun mes, contando a partir do día seguinte á dita finalización, autoliquidación 
complementaria do tributo, positiva ou negativa, segundo proceda. As autoliquidacións practicaranse 
en impreso que facilitará a Administración Municipal, debendo acompañarse fotocopia do DNI ou CIF 
do  suxeito  pasivo,  así  como  certificado  e  presuposto  final  de  obra  visado  polo  Colexio  Oficial  
correspondente, cando se esixiran direccións facultativas, e calquera outro documento que se considere 
oportuno.

3. Sen prexuízo do establecido no punto anterior, o Concello tendo en conta a obra realizada e o seu 
custe real e efectivo, previa comprobación, poderá modificar a base impoñible a que se refiren os 
apartados  anteriores,  establecendo  a  obriga  de  presentar  a  correspondente  autoliquidación 
complementaria positiva ou negativa no prazo de un mes desde o momento en que se lle notifique a 
resolución municipal.

Advírtese  que,  transcorrido  o  prazo  de  ingreso,  a  débeda  será  esixida  polo  procedemento  de 
constrinximento devengado as recargas, xuros de demora e, no seu caso, as costas que se produzan.”.

Intervén a Sra. Monteagudo Romero quen expón que na comisión informativa 
solicitou que se incluira unha bonificación do 90% a favor de construccións, 
instalacións ou obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos 
discapacitados e que se inclúa no modelo de autoliquidación. 

Intervén a  Sra.  González Cerviño quen di  que botan en falta  un informe de 
repercusión  nos  ingresos  xa  que  necesitarían  coñecer  a  cuantificación 
económicas das bonificacións.

Intervén o Sr. García Fernández quen di que están dacordo coa proposta feita 
polo PP.

Intervén  a  Sra.  Alcaldesa  quen  di  que  a  vontade  do  grupo  de  goberno  é 
establecer a maiores bonificacións posibles, pero que estas requirirán de informe 
de intervención como a instalación de paneis  solares. En canto á aprobación 
desta bonificación di que lle preguntou ao interventor e que non lle dixo que 
non.

Intervén a Sra.  Monteagudo Romero quen dí  que todas as  bonificacións que 
veñen potestativamente no TRLRFL para ICIO supoñen pouco para o concello 
pero para os veciños son moi importantes.
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Intervén a Sra. González Cerviño que dí o Sr. Interventor a dia de hoxe non terá 
datos da repecusión da bonificación e doutras pero que cando os teña que os 
facilite,  que  o  que  deben  estar  todos  dacordo  é  que  a  día  de  hoxe  non  se 
dispoñen de datos.

Intervén o Sr.  García Fernández quen di  que nas próximas modificacións de 
ordenanzas fiscais que se convoquen aos grupos.

Sometido o ditame e a emenda do texto normativo a votación acádase o seguinte 
resultado:

Votos a favor: 9 
Abstencións 4 (Membros do grupo municipal socialista)

En  consecuencia  queda  aprobada provisionalmente  a  modificación  da 
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  do ICIO nos  termos  nos  que  foi  presentada  a 
pleno.

4º.- Aprobación, se procede, do ditame sobre a proposta dos festivos locais 
para o ano 2019.

Intervén  a  Sra.  Alcaldesa  quen  dí  que  como o  día  de  San  Pedro  é  Sábado 
proponse cambialo como festivo local polo día de San Xoán.

Procede o secretario á lectura en estrato do ditame que é o seguinte:

“A Comisión  Informativa  Permanente  de  Persoal  e  Facenda,  en  sesión  
ordinaria celebrada o 24 de setembro de 2018, emitiu ao amparo do previsto  
no artigo 126 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se  
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico  
das Entidades Locais,  o seguinte ditame que ten carácter preceptivo e non  
vinculante:

Proposta dos festivos locais para o ano 2019.
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Intervén a Sra. Alcaldesa quen dí este ano propoñen cambiar o día 29 de xuño, 
día de San Pedro xa que coincide en sábado, polo día de San Xoán, que non 
obstante queda aberto a que fagan algunha proposta alternativa. 

Sometida  a  proposta  a  votación  esta  é  ditaminada  favorablemente  por 
unanimidade quedando o acordo redactado do seguinte xeito:

“Co obxecto de que a Consellería de Traballo e Benestar determine os dous días 
de cada ano natural que neste concello teñen carácter de festas locais propias, 
segundo establecen os artigos 37.2 do Estatuto dos Traballadores e o 46 do Real 
Decreto 2001/1983, de 28 de xullo, elévase ao Pleno da Corporación a seguinte 
proposta:

Que o Pleno da Corporación propoña como días festivos locais do Concello de 
Muros para o ano 2019: o día 24 de xuño, festividade de San Xoán e o día 16 de  
xullo, festividade da Virxe do Carme”.

Nas intervencións dos grupos todos aceptan a proposta.

Sometida a proposta da Alcaldía a votación esta é apreciada por unanimidade. 
En consecuencia queda aprobada a proposta dos festivos locais para o ano 2019 
nos termos nos que foi ditaminada.

5º.-   Moción do grupo de goberno dirixida ao Pleno a prol da educación no 
rural.

Intervén a Sra. Alcaldesa dicindo que esta moción veu en xullo pero que non se 
tratou ao non contar cos votos suficientes procede á letura da parte dispositiva 
da moción que é a seguinte:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A situación actual das escolas do medio rural, nomeadamente aquelas situadas 
en bisbarras con menor poboación,  require un posicionamento e defensa dos 
servizos públicos de educación no medio rural, por parte das institucións que 
deben  xestionar  as  demandas  e  necesidades  da  súa  veciñanza,  é  dicir,  dos 
concellos.
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Non  está  en  cuestión  o  fundamento  legal  do  dereito  á  educación,  nin  da 
igualdade  de  trato  ou  de  acceso  aos  mesmos  dereitos  en  calquera  parte  do 
territorio, nin tan sequera da obriga dos poderes públicos de velar polo efectivo 
cumprimento  da  lei  e  de  corrixir  os  desequilibrios  territoriais  en  base  á 
solidariedade... Aspectos todos eles recollidos na Constitución e numerosas leis 
de desenvolvemento do medio rural,  de hábitat,  da agricultura e,  mesmo, de 
educación.

Porén, o continuo peche de escolas, a supresión de unidades e prazas, a perda de 
especialistas, o recorte de recursos, a inadecuación, supresión ou limitación de 
transporte  e  comedor  escolar,  a  carencia  de  novos  sistemas  de  agrupamento 
funcional flexibles e adaptados ao medio rural, todos eles, están provocando a 
desaparición  do  servizo  público  de  educación  no  rural  e  consecuentemente 
aceleran o seu abandono
e falta de alternativas.

O medio rural galego acubilla máis da metade da poboación galega, sexa en 
lugares,  aldeas  ou vilas  rurais.  Non é,  por  conseguinte,  un  problema menor, 
senón de grande relevancia para Galicia e para moitos concellos.

Resulta evidente que estas familias habitantes do rural teñen dende hai moitas 
xeracións o seu proxecto vital no medio rural e polo tanto teñen dereito a que 
nese contexto se Iles articulen solucións de futuro.

Polo que trátase de garantir:

 fomento dos centros escolares do rural para que o seu alumnado teña os 
mesmos dereitos que os de outras zonas.

 Unha optimización de recursos educativos, tanto materiais como docentes, 
de  transporte  e  comedor  escolar  que  sexan  racionais,  suficientes  e 
adaptados que posibiliten a igualdade de dereitos.

 A primacía do dereito á educación das nenas e nenos e das súas familias 
sobre o criterio administrativo do número de alumnos/as.

 Unha educación que valorice os acenos identitarios do rural incentivando 
oapego das crianzas coa contorna da súa terra e polo tanto a súa raizame.

Por todo iso, o grupo de goberno somete a votación esta MOCIÓN para ser
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aprobada  polo  Pleno  do  Concello  de  Muros,  na  que  se  solicita  á  Xunta  de 
Galicia os seguintes acordos:

1. A elaboración  e  aplicación  dun  Plan  Específico  de  Educación  para  o 
Medio Rural coa finalidade de dar solucións contextualizadas aos graves 
problemas que lle afectan.

2. Que  a  Consellería  de  Educación  adopte  unha  moratoria  no  peche  de 
escolas ou supresións de unidades, servizos complementarios e recursos 
educativos  que  atinxan  ao  rural,  en  tanto  non  entre  en  vigor  o  Plan 
solicitado no punto anterior.

3. Que  a  Consellería  de  Educación  execute,  entrementres,  fórmulas  de 
agrupamentos  funcionais  flexibles  e  adaptadas  a  cada  zona  escolar, 
consensuadas coa comunidade educativa, na procura de novos modelos de 
desenvolvemento do servizo público de educación no rural.

4. Que  dende  este  concello  se  notifique  á  Consellería  de  Educación  da 
Xunta de Galicia estes acordos en prol da educación no rural galego e que 
se remita copia á Confederación ANPAS GALEGAS.”

Prosegue dicindo que se presenta esta moción xa que se están a pechar centros 
públicos no rural.

Intervén a Sra- Montegudo Romero quen di que a Xunta non vai pechar escolas 
por que sí e que lles chama a atención a brevidade da xustificación.

Intervén a  Sra.  González Cerviño quen dí  que están totalmente dacordo coa 
moción presentada e que o PP non pode molestar á Xunta de Galicia, xa que o 
grupo municipal do PP sempre fai o mesmo como no rexistro da propiedade.

Intervén o Sr. García Fernández que dí que están totalmente a favor da moción, 
que o que se necesita é sacar ao PP da Xunta de Galicia, critica a educación por 
sexos da igrexa católica e os cartos que recibe.

Intervén  a  Sra.  Monteagudo  Romero  quen  quere  dar  un  dato  que  amosa  o 
populismo que é que no ano 2006 o bipartito pechou 3 escolas unitarias.

Intervén a Sra. González Cerviño quen dí que non lles interesa dar cifra, que só 
cos libros de texto deberían baixar as orellas, comparte o dito polo BNG estudos 
para os que valen e non para os que teñen máis cartos.
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Sometida a moción a votación acádase o seguinte resultado:

Votos a favor 9 
Abstencións 4 (Membros do grupo municipal do PP).

6º.-  Moción  do  Grupo  municipal  do  Partido  Popular  sobre  o  plan  de 
dinamización da zona histórica.

Procede  á  letura  da  moción  a  Sra.  Monteagudo  Romero  que  foi  ditaminada 
favorablemente na comisión informativa cos vtos do PP e BNG. O texto é o 
seguinte

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Na sesión plenaria da corporación do mes de xullo de 2016 adoptarónse unha 
serie  de  acordos  en  relación  coa  elaboración  dun  plan  de  dinamización 
económica para a zona histórica. Un acordo que partía dunha moción presentada 
polo BNG, á que se incorporou unha emenda do noso grupo.

Nese acordo comprometíase, con carácter inmediato, a habilitación de espazos 
para  carga  e  descarga  na  praza  e  arredores,  con  horario  e  estacionamento 
limitado, a elaboración de campañas publicitarias que conviden a residentes e 
visitantes  a  mercar  na  zona  histórica  e  na  praza  de  abastos,  programar 
actividades de ocio para esa zona,  reorganizar os postos do mercado nas rúas 
Real e Axesta, a constitución dunha mesa sectorial que se encargue de elaborar 
un  programa  de  dinamización  da  zona  histórica  de  Muros,  na  que  estean 
representados  comerciantes  e  outros  sectores  da  poboación  afectada,  dotar  a 
zona  de  papeleiras,  creación  dunha  comisión  informativa  específica  para  a 
elaboración  e  seguimento  do  plan  e  que  a  antedita  comisión  teña  un 
periodicidade  mensual.  Tamén  se  acordou  a  retirada  dos  bolardos  e  bancos 
unipersonais e recollida do cableado. 

Estes dous últimos puntos son os únicos que se levaron a cabo. Levamos dous 
anos  pedíndolle  no  pleno  que  convoque  a  mesa  sectorial,  que  conte  cos 
empresarios, comerciantes e veciños, e cos membros da corporación. As nosas 
peticións non son atendidas, alegando que xa están traballando nos acordos e 
que xa se están a levar a cabo as actuacións comprometidas. Nos consta que eso 
non é asi, é mais, a instalación dunhas casetas de venda de produtos varios no 
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mes de xullo no Curro da Praza e na Pescadería Vella, foi a gota que colmou o 
vaso. Unha autorización outorgada pola Alcaldía, con nocturnidade, de costas 
aos veciños, comerciantes e empresarios, e que pretendían prorrogar tamén no 
mes de agosto.

Alega a Sra Alcaldesa que ten dificultades para elaborar unha lista de candidatos 
a integrar a Mesa sectorial e para definir actuacións e calendario de execución. 
Pois ben, na nosa liña de presentar propostas en positivo, e para tratar de salvar 
esas dificultades, propoñemos que entre todos os grupos politicos elaboremos 
unha proposta de candidatos, actuacións, e calendario de execución, xa que é 
unha evidencia que o grupo de goberno é incapaz de facelo.

Tamén no pleno do 26 de outubro de 2017 aprobouse a moción presentada por 
este grupo na que pediamos a ampliación da parada de bus situada frente ao 
kiosco de  Roque,  acordo  que  tampouco  se  chegou a  executar.  Os  atascos  e 
molestias  que  a  situación  actual  da  parada  supón  para  peóns  e  conductores 
agrávanse nos  días  de  mercado,  polo que instamos tamén a execución deste 
acordo.

Por todo elo, presentamos a seguinte

MOCIÓN:

Unico.-  Que  se  convoque  con  carácter  inmediato  á  Comisión  informativa 
comprometida nese acordo, coa seguinte Orde do día:

-Proposta dos grupos políticos de integrantes da Comisión informativa e 
da Mesa sectorial de Comercio.

-Calendario de reunións.
-Propostas de actuación.”.

Coa  autorización da  Alcaldesa  intervén un represesentante  da  Asociación do 
Casco quen da lectura ao seguinte texto:

“Dende a Asociación Os do Casco queremos aproveitar esta ocasión que se nos 
brinda  para  poñer  en  coñecemento  unha  serie  de  feitos,  e  o  mesmo tempo 
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intentar que os señores concelleiros e o povo tomen conciencia da situación na 
que se atopa o Casco de Muros en concreto.

Como inicio desta carta, queremos comunicar a tódolos asistentes a este pleno 
que esta  Asociación non ten  afinidades  políticas  con ningún dos  grupos que 
asisten o Pleno, aínda que cada un dos socios ten as súas propias simpatías, o 
que non impide que como Agrupación si miremos polos intereses comúns, que 
poden  coíndicir  en  mais  o  menos  con  algúns  dos  grupos  que  forman  a 
corporación municipal. 

Pois  ben,  alá  pola  primaveira  de  2016,  ante  o  abandono  total  por  parte  do 
concello e a decadencia na que está sumida a zona do casco vello de Muros, 
unha serie de locais decidimos asociarnos a fin de intentar exercer mais presión 
os nosos gobernantes, e así poder conseguir unha serie de melloras para zona. 
Ese  xermen acabou  callando,  e  acabamos  constituíndo  a  "Asociación  os  do 
Casco de Muros", que a fecha de hoxe a formamos 40 socios (comercios, bares e 
outros negocios da zona do Casco Vello e o Mercado). 

Esa presión fixo que no pleno que se celebrou (si mal non recordamos) a finales 
de Xullo do 2016, se aprobase unha moción no concello a favor de dinamizar a 
zona do casco vello de Muros e o mercado, facendo retirar os bolardos da praza 
do mercado para a reubicación de novo dos postos do mercadillo; a  creacción 
dunha mesa sectorial formada por tódolos partidos políticos, polos negocios da 
zona e os veciños; e outras medidas que se poidesen adoptar para a mellora dos 
veciños e negocios da zona. 

Pois ben,  de tódalas medidas previstas  naquel  pleno,  sólo se levou a cabo a 
retirada dos bolardos da praza do mercado, a retirada da maraña de cables que 
había na praza da pescadería, e unha señalización que nos dudamos que fose a 
mais efectiva. 

O punto polo que mais pelexamos, e que consideramos que sería o mais rendible 
no curto prazo, sería a volta do mercadillo ó Casco. Pero consideramos que é 
imposible que os postos do mercadillo volvan todos para as rúas do casco, e así 
llo fixemos ver a Sra. Alcaldesa en varias ocasións, propoñéndolle que subisen 
de  forma  ordenada  e  por  sectores  (alimentación,  ou  zapatos,  ou  textil,  ou 
bolsos...ou  varias)  a  fin  de  que  non se  sentisen  discriminados  ningún deles, 
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facilitándolle entradas e saídas os propietarios dos postos polas distintas rúas 
(Calle Ancha, Axesta, detrás do mercado, Xixón...), así como aparcamentos.

Pedimos que se faga un circuito polo que a xente faga o recorrido, e volva as 
rúas de arriba, tal cual como fai en "Muros mira o Mar", de forma exitosa, e 
como se facía fai uns anos. Ademais, o feito de que se faga bascular a xente para 
as rúas interiores do Casco non ten que perxudicar necesariamente os negocios 
que están na fachada marítima, xa que por alí tería que pasar por alí a xente 
dende o aparcamento. 

Ó largo destos 2 anos, enviáronnos algúns postos de alimentación para a zona do 
mercado, de forma totalmente aislada, creandolles os propietarios dos postos un 
grave prexuicio pola súa disminución das vendas, e acusándonos os do casco de 
tal feito. Nos queremos que volvan para as nosas rúas, pero de forma ordenada, 
como  se  fai  noutros  concellos,  e  queremos  que  os  propietarios  dos  postos 
ambulantes tampouco saian perxudicados, e máis, estamos seguros que volverá a 
ser un hábito que a xente volte a facer un circuito polas nosas rúas. 

Outro tema a solucionar e o do mercado. ¿Que imos facer con él? ¿Imos deixar 
que se dexenere mais aínda? Teremos que buscarlle alternativas, xa que vemos 
que a función para a que foi creado, e posteriormente remodelado, non da os 
seus frutos. Incluso somos coñecedores que se solicitou un posto de peixe no 
pasado ano 2017, e a fecha de hoxe aínda non se lle dou contestación. Xa que 
non se recauda nada por eses postos, ¿por que non os damos de forma gratuita os 
que queiran explotalos? como primeira iniciativa, eso si, ca condición de que os 
exploten. Ó menos teríamos actividade comercial. E no caso de que non resulte, 
¿porque non lle buscamos outra actividade?. Pero algo teremos que facer ¿non? 

So queremos que se faga o que se aprobou no pleno do 2016; que se convoque a 
mesa sectorial, na que participen veciños, comerciantes, políticos...; que se suba 
o mercadillo, ou parte del; que se lle busque unha actividade o mercado e que se 
intente dinamizar a zona. Nos non queremos ser xuices de nada, so queremos 
que entre todos poidamos buscar solucións. 

Esta claro que se seguimos así, o único comercio que vai a permanecer no noso 
concello vai ser a venta ambulante.  Estamos vendo cada vez mais carteis de 
"liquidación" ou carteis de "alúgase" permanentemente fixados o local, e non hai 
mais que dar un paseo polo casco para velos. 
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Temos  que  intentalo...,  polo  ben de  nos  e  de  todos,  pero  xa  non  nos  valen 
palabras bonitas, hai que pasar ós feitos.”.

Intervén a Sra. Monteagudo Romero quen di que piden que se convoque esa 
comisión para aportar suxerencias e que se pode para esta semana mellor, que 
responden ás demandas dos veciños.

Intervén a Sra. González Cerviño quen dí que ninguén da asociación se puxo en 
contacto con eles,  que ela  particularmente ten un negocio e que ninguén lle 
chamou. Que na venda ambulante hai que marcar as parcelas e que cada un que 
ocupe a que lle toque e senón fora, que no tocante ás medidas concretas son os 
comerciantes as que as coñecen. Remata dicindo que aquí os acordos plenarios 
non se cumpren pero que van votar a favor coa esperanza de que se cumpra este 
acordo.

Intervén  o  Sr.  García  Fernández  quen  di  que  eles  sí  que  se  reuniron  coa 
asociación e que él particularmente pertence a varias asociacións, que querían 
neste  punto  cederlle  a  palabra  aos  membros  da  asociación,  solicita  que  se 
atendan ás reivindicacións dos comerciantes.

Intervén  a  Sra.  Monteagudo  Romero  quen  dí  que  só  quere  que  se  poña  en 
marcha.

Intervén a Sra.  González Cerviño quen di  que se  convoque a comisión e se 
deixen de parafernalias.

Intervén a Sra. Alcaldesa quen di que falaron moitas veces con representante da 
asociación Os do Casco e tamén cos da Pista. Dí que si se fixeron cousas para 
dinamizar  o  casco:  actividades  de  dinamización,  reciclaxe  de  aceite  vexetal 
usado, 2 edicións de feira de produtos locais de artesanía ou alumeado do nadal. 
Que con respecto ao traslado dos postos para arriba lle comunicaban que non 
cabian todos de ademáis de polo ancho e que por iso levaronse os postos de 
alimentación arriba agás os de froita. Que en calquera caso vai convocar esta 
comisión para o mércores ás 20:30 horas.
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Sometida  a  moción  a  votación  esta  é  apreciada  por  unanimidade.  En 
consecuencia queda a probada a moción do PP sobre o plan de dinamización da 
zona histórica nos términos nos que foi presentada.

III.- MOCIÓNS URXENTES 

Preséntase unha moción por parte do grupo municipal socialista á autorización 
ao grupo folclórico Ximiela para utilización dos locais de Sel para celebrar a súa 
gala anual no mes de decembro.

Xustifícase a urxencia por parte da Sra. González Cerviño en que este grupo ten 
que coñecer con antelación en que local o poden facer debeido a que compre 
facer as invitacións e ao grande número de grupos que veñen de fora.

Intervén a Sra. Monteagudo Romero quen dí que lles parece ben a urxencia.

Intervén o Sr. García Fernández quen dí que van votar a favor

Intervén a Sra. Alcaldesa que dí que lle comento o secretario que este acordo é 
competencia da alcaldía pero que van votar a favor.

Sometida a urxencia a votación esta é aprobada co quórum da maioría absoluta 
do número de legal de membros da corporación e por unanimidade (13).  En 
consecuencia queda incluído o punto na orde do día.

6º.BIS.-  Moción do grupo municipal  socialista relativa á autorización ao 
grupo folclórico Ximiela para utilización dos locais de Sel para celebrar a 
súa gala anual no mes de decembro.

Intervén a Sra. González Cerviño quen da letura ao texto da moción que é o 
seguinte:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ximiela é un grupo da parroquia de Louro, Muros que foi evolucionando co 
paso dos anos e canda el os seus traxes. Os traxes de Ximiela sempre estiveron 
moi ben valorados na comarca, en especial o traxe de Muros. Tanto é así que ata 
se  fixo  un  libro  da  indumentaria  tradicional  galega,  así  como  centos  de 
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exposicións  dos  traxes  por  toda  Galicia  e  incluso  fóra  dela  como  Madrid, 
Bilbao,Portugal,   e  incluso  formaron parte  do  desfile  pola   gran  manzán de 
Estados Unidos.

O grupo Ximiela non solo son traxes, xa que entre as múltiples actividades que 
realizan están o cante, o baile, as representacións de variedades, a ensinanza a 
todos aqueles que se queiran sumar ao seu proxecto pois  imparten clases de 
baile, música, instrumentos, etc.  E sin duda si é certo que cun gran esforzo por 
todos  os  participantes  e  directivos  tamén  temos  que  recoñecer  que  na 
actualidade o grupo Ximiela é un referente a nivel nacional polos seus logros, 
dándose a coñecer polas distintas actuacións e representación que levaron por 
case todo o territorio nacional, e tamén é de resaltar a gran aficción que teñen 
participando  en  concursos  de  entroido  onde  sempre  consiguen  moi  bos 
resultados fruto da gran calidade dos seus traxes que eles mesmos confeccionan 
así como das súas interpretacións. Pero o máis importante é a labor que o grupo 
Ximiela fixo e fai por todos os sitios onde vai levando o seu folclore e o seu arte 
representando  ao  noso  concello,  podemos  decir  que  son  os  mellores 
embaixadores que actualmente temos en Muros, porque onde actúan deixan o 
nome do noso concello en moi bo lugar. 

O grupo Ximiela está preparando o seu festival anual e ten a intención de facer a 
presentación  do  mesmo  no  concello  de  Muros,  o  cal  debemos  agradecer  e 
precisan para ese evento utilizar o local de Sel onde hai salas que se adaptan 
perfectamente para a realización desa gala, porque xa se fixo en máis dunha 
ocasión. 

Por todo isto, o grupo municipal socialista no concello de Muros solicitamos aos 
demáis grupos municipais a adopción dos seguintes 

ACORDOS: 

ÚNICO : Instar ao goberno municipal de Muros para que poñan a disposición da 
asociación Ximiela o local de Sel como noutros anos se fixo, para poder celebrar 
a  súa  gala  anual  no  mes  de  decembro,  comunicándolle  dito  acordo  á  máis 
brevidade posible para poder organizar a gala e cursar as invitacións aos grupos 
e persoas que non son de Muros coa suficiente antelación.”
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Prosegue a Sra. González Cerviño dicindo que hai que darlle todas as facilidades 
a esta asociación e non que lles obriguemos a levar este festival foro de Muros.

Intervén a Sra. Monteagudo Romero quen dí que quere saber en primeiro lugar 
que se lle dixo á asociación, que xa preguntaron polo edificio se estaba ocupado 
e que non lles parece de recibo que se lle negue o uso ás asociacións, que se hai 
algo  que  en  Muros  funciona  ben  son  as  asociacións  e  que  hai  que  mostrar 
empatía con elas e non con outras como as de emprego temporal.

Intervén o Sr. García Fernández quen dí que máis aló dos méritos de Ximiela 
lles preocupa moito as razóns de porqué non se lle concede este espazo.

Intervén a Sra. Alcaldesa quen di que o grupo de Ximiela falou co Sr. Quintela, 
que no último ano non están autorizando a ninguén en Sel, que ese museo estaba 
baleiro pero agora non, que hai moitos elementos alí de Muros mira ao mar e 
que quedaron 2 exposicións e que son elementos que é difícil apartar para os 
lados xa que hai que sacalo todo e que agora non é o mesmo que fai 2 ou 3 anos. 
Así autorizar a Ximiela supón un agravio comparativo con outras asociacións, 
nos últimos 3 anos cedéronse case todos os locais do concello. Conclúe dicindo 
que cre que hai outras alternativas mellores, como colocar unha carpa no Curro 
da Praza.

Intervén o Sr. Quintela Fernández quen di que cando se reuniron con el lles dixo 
que supoña que se lle podía conceder o local pero que non estaba seguro dos 
elemento que había alí.

Intervén a Sra. Monteagudo Romero quen di que ela sí foi a Sel e viu o que alí 
había e que é perfectamente compatible, que os de Ximiela foron os que sacaron 
as cousas e que o local non é un museo senón un espazo museístico.

Intervén a Sra. Maneiro Pais quen dí que só se necesita unha semana antes da 
gala, que miraron outros sitios e que a casa da cultura quedábaselle pequena, que 
pensa que as cousas que hai en Sel caberían noutra sala e que cada museo que se 
precie movería catro cousas. Con respecto á opción da carpa habería que falar 
con eles pero que pensa que non lles sería viable.
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Intervén o Sr. García Fernández que dí que compre facer actuacións para darlles 
unha solución e que se se pode hai que intentalo, que deben facer o esforzo de 
poñer os espazos a disposición das asociacións.

Sometida a moción a votación acádase o seguinte resultado

Votos a favor 10
Abstencións 3 (membros do grupo municipal de CxG)

En  consecuencia  queda  aprobada  a  moción  do  grupo  municipal  socialista 
relativa á autorización ao grupo folclórico Ximiela para utilización dos locais de 
Sel para celebrar a súa gala anual no mes de decembro, nos termos nos que foi 
presentada

IV.-  PARTE  DE  CONTROL E  FISCALIZACIÓN  DA XESTIÓN  DOS 
ÓRGANOS MUNICIPAIS DE GOBERNO

7º.-     Dar  conta  da  aprobación  da  liquidación  dos  orzamentos  xerais  do 
exercicio de 2017.

O pleno dase por enterado

8º.-  Dar  conta  para  coñecemento  das  Resolucións  da  Alcaldía:  da 
Nº.651/2018 de data 02/07/2018      á      823/2018      de data      31/08/2018 (incluídas). 
E das Xuntas de Goberno Local nº.15 de 20/07/2018 e nº.16 de 07/09/2018. 

O pleno dase por enterado

9º.- Dar conta das resolucións da Alcaldía discrepando das notas de reparo 
formuladas pola intervención de 01/01/2018 ata 21/09/2018.

O pleno dase por enterado

10º.- Rogos e Preguntas.

Contesta  a  Alcaldesa ás  preguntas  que non se contestaron na sesión anterior 
(mes de xullo).
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Ás realizadas pola Sra. Monteagudo Romero

-Pensa  seguir  convocando  plenos  sen  contido  algún  mais  que  o  de  dar 
conta?

Convocaremos os plenos con todos os asuntos que sexan competencia de pleno e 
os recursos do concello nos permitan ter preparados, como fixemos ata agora.

Pensa  seguir  gobernando  de  costas  aos  membros  da  Corporación  e  aos 
veciños,  pasando dos acordos plenarios,  aprobando todo por decreto,  de 
xeito totalmente opaco e antidemocrático?

Como  vostede  sabe,  ou  debería  saber  a  estas  alturas,  hai  asuntos  que  son 
competencia do pleno, outros que son competencia da XGL e outros que son 
competencia de alcaldía, e cada un deles se aproba como corresponde, os de 
alcaldía por decreto que é o que corresponde.

O  de  gobernar  de  costas  á  Corporación  e  aos  veciños  e  de  xeito  opaco  e 
antidemocrático é opinión súa que, evidentemente, é interesada como membro 
da oposición e con respecto á opacidade este pleno está sendo retransmitido en 
directo.

-Cal é esa causa solidaria que se beneficia do mercado das casetas?

A favor  de 47 familias  da tribu Wayuu, unha comunidade entre  Colombia e 
Venezuela. Por certo, tamén en Ribeira se montou este mercadiño solidario este 
mesmo verán despois de deixar Muros.

- É certo que lles ampliaron a autorización ao mes de agosto?

Non, non se ampliou a autorización.

- Hai autorización especial para o horario de apertura?

Si,  posto  que  na  solicitude  especificaban  o  horario  e  se  autorizou  con  ese 
horario.

-Se contei cos establecementos locais e cos veciños
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Pregunata se hai que facer un referendum para este tipo de actividades no pueblo 
e  se  terá  que  facelo  entón  para  ver  se  autorizamos  o  Castelo  Rock  ou  as 
Carrilanas. Claro, eso se o referendum é legal facelo, e sen referendum a quen 
lle temos que facer caso, ¿a quen lle parece ben ou mal? Porque hai de todo

Como goberno local temos que tomar decisións, e é o que facemos.

-Pensa de verdade que está sendo transparente e participativa a política que 
está facendo?

Nunca  o  foi  tanto,  e  a  pesar  dos  atrancos  seguiremos  traballando  na 
transparencia e participación.

-Por que ocultei información sobre este asunto?

Non ocultei nada, e respondinlle ao que me preguntou pola mesma canle pola 
que me preguntou, primeiro facebook e logo escrito con saída do concello.

-Por que me parece que quere que lle pidamos permiso para todo?

Porque se queixa cando non lle comentamos cada decisión que tomamos por 
pequena que sexa e aínda que non sexa competencia de pleno. Se quere saber 
algo  non  ten  máis  que  preguntar  como neste  caso,  preguntou  e  contesteille, 
volveu a preguntar e volvo a contestarlle.

-Por que non dou cumprimento ao acordo de xuño de 2016 sobre plan de 
dinamización da zona histórica?

Creo que está contestado na moción de hoxe,  e se fixéronse cousas nestes tres 
anos coa finalidade de dinamizar, facemos todo o que podemos cos medios que 
temos.

-Apoio as intervencións nas redes sociais nas que se mofan dos avisos por 
incidencias?

Cada quen responde polas súas intervencións, eu nin apoio mofas nin burlas nin 
insultos de ninguén, veñan de quen veñan. 

En calquera caso, falando de política participativa e transparente, neste mandato 
aumentaron as canles de comunicación co equipo de goberno e si, atendemos 
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solicitudes e preguntas que nos chegan vía facebook, aínda que non sexa un 
medio oficial, pero se temos coñecemento delas intentamos resolvelas. 

Dilixencia: Para facer constar que a Sra. González Cerviño e advertida por  
terceira  vez  e  expulsada  do  salón  de  plenos  por  interromper  á  alcaldesa,  
abandonando o mesmo o resto dos membros do seu grupo.

-  Avisaron  xa  varias  veces  dos  problemas  coas  farolas  na  baixada  ao 
Pescadoiro  e  na  rambla  en  Esteiro,  non  podemos  facer  nada  para 
amañalas?

Está avisada a brigada e os electricistas.

-Cando temos pensado iniciar a obra de eficiencia enerxética na Avenida 
Castelao (56.000 €)?

Tan pronto estea adxudicada.

-Cando vou convocar unha xunta de portavoces para analizar a situación 
das obras?

Cando poida.

-Cando van presentar a Conta Xeral?

Segundo me informan dende intervención a previsión é convocar a comisión 
antes de que remate outubro.

-Que pasou coa contratación dos socorristas?

Que a pesar de reiterados intentos foi imposible conseguir másis de 2 socorristas 
que traballaran en San Francisco.

-Cando imos recoller os materiais de Muros mira ao mar?

Xa se  recolleron bastanres,  ainda  quedan  e  se  irán  retirando sobre  todos  os 
causen alguna molestia.

-Relación de facturas que solicitaron, cando llas imos enviar?
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Se non están enviadas en canto se poida, en calquera caso toda a documentación 
está  a  disposición  da  corporación  nas  dependencias  municipais,  e  os 
funcionarios teñen a orde de ensinarlle todo o que necesiten.

Ás realizadas pola Sra. González Cerviño

-En base a que normativa se colocaron as casetas?

En base á normativa existente.

Polas beirarúas de baño

(Responde o Sr. Quintela) Di que paseu por alí non atopou punto onde se di que 
non se cumpre a accesibilidade.

-Espina&Delfín

A presidencia está en Carnota e siguen traballando no tema.

-Copias dos reparos

Xa as ten

-Que pasou coa bandeira azul?

Que a pesar de reiterados intentos foi imposible contratar socorristas suficientes 
por falta de persoas interesadas, xa que o número mínimo de sorrorristas era de 
3.

-Por que o retraso na contratación da cuadrilla de limpeza de praias?

Contratáronse  tan  pronto  tivemos  os  informes  necesarios  de  secretaría  e 
intervención.

Ás realizadas polo Sr. García Fernández

-Preguntamos a R polo da fibra no noso concello?

Si, e seguimos sen resposta, pero si tivemos reunión en Amtega e nos deron 
información e un informe doques se queredes vos paso copia, con respecto ás 

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



CONCELLO DE MUROS
(A Coruña)

parroquias de Abilleira e Torea este informe di “…despregouse a rede 3G de 
telefónica que permitiría velocidades de ata 20 megabytes por segundo en todos 
os núcleos destas parroquias, salvo no núcleo de San Xián Parroquia de Torea, 
este despliegue foi subvencionado co plan de desenvolvemento de banda larga 
2010-2013 e este núcleos tamén disponen en 2018 de cobertura 4G…”. Non 
obstante está pendiente da subvención do estado para outros núcleos, que lle 
comentan  dende  a  Xunta  que  non  poden  obrigar  a  poñer  en  determinados 
núcleos a pesar desa subvención do 90%.

(O Sr. García Fernández di se non se pode presionar xa que o concello terá que 
dar licenza, ao que a Sra. Alcaldesa dí que as licenzas son regradas e non se 
poden denegar, que lle atendereon moi ben na Xunta) 

-Hai avances na instalación do repetidor de TV en Abelleira?

Non

-Denunciou o concello as obras da Illa da Creba?

Preguntamos en Costas por elas

-Por que non se designaron aínda as praias aptas para mascotas?

Designouse a de Bornalle por resolución de alcaldía do 28 de xuño. 

-Pregos concesión Bar San Francisco?

Pendentes de secretaría

-Presentou a empresa redactora o borrador da RPT?

Estase traballando na elaboración da RPT xunto co persoal  do concello,  que 
houbo  unha  negociación  o  luns  e  o  próximo  luns  teremos  outra.  Unha  vez 
teñamos un documento consensuado será o turno dos grupos da oposición para 
que fagan as aportacións que consideren, pero que primeiro é tratalo co persoal.

-Manpower

Comunicóuselle  que  non  volve  a  recoller  currículums  nas  dependencias  do 
concello.
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-Púxose o concello en contacto con Estradas para solucionar os problemas 
de visibilidade en Bornalle?

(O Sr. Quintela dí que sí)

A Sra. Alcaldesa abre a quenda de rogos e preguntas

Intervén polo grupo municipal do PP a Sra. Monteagudo Romero

-Pedímoslle que nos enterros que se celebran no cemiterio municipal se prendan 

as luces, xa que nalgún dos varios que houbo nestes últimos días non había luz. 

Aproveitando  que  falamos  do  cemiterio,  pedímoslle  tamén  que  cumplan  o 

acordo plenario e lle dea curso ao que aprobou a moción deste grupo popular 

para  proceder  ao  amaño  do  mesmo.  A  obra  aprobouse  no  POS  2017 

Investimentos, e o anuncio para a licitación é do 17 de agosto do 2017, xa pasou 

un ano dende a súa publicación, e case tres dende a data do acordo plenario, e 

nada máis se soubo deste tema.

Pedímoslle tamén que revise o alumeado na parte final do paseo marítimo de 

Esteiro, contra o pavillón Xosé Lago, que queda bastante escuro. A ver se poden 

de algunha maneira iluminar o lateral do pavillón que da contra o río.

Este sí que é un tema que merece a atención e o seu tempo: recentemente a 

Consellería de política social puxo en marcha, no plan de apoio a dependencia, o 

reforzo do servizo de axuda no fogar, que no caso de Muros se concreta cun 

aumento  de  7.452  horas,  acadando  un  total  de  31.740  horas  disponibles. 

Queremos saber se xa fixeron os trámites necesarios para poder utilizar esas 

horas, e lle pedimos a máxima axilidade e dilixencia neste tema, unha área que 

depende directamente de vostede, e na que hai demanda para cubrir esas horas, e 
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seguramente  máis,  e  situacións  que  precisan  unha atención urxente  pola  súa 

parte Sra Alfonso.

-Gustaríanos saber cando van empezar as clases nos obradoiros culturais, nas 

escolas deportivas municipais, e na escola de música. O curso pasado algunha 

desta  actividades  iniciouse en xaneiro deste  ano,  con máis  de tres  meses  de 

retraso, queremos saber se vamos a estar igual este ano. Hoxe vimos publicar as 

bases de contratación da escola de música e non temos moi claro se eso se faga 

tendo en conta que hai un montón de reclamacións laborais contra o concello 

pedindo estabilidade laboral e os problemas que iso poida ocasionar á hora de 

realizar procesos de selección de persoal. 

¿Qué foi da pista polideportiva que se iba facer en Esteiro, que nunca máis se 

souboi? O traemos a  colación pola  demanda de construcción dunha pista  de 

atletismo.

-Ibamos a preguntar polo retraso na apertura da piscina, pero xa comentou que 

non dan acabado as tarefas de mantemento en prazo.

-A qué se debeu o cheiro que invadiu o concello este pasado martes, dende A 

Tremenda ata o muelle que non se podía para pola calle.

-Abonou a asociación Activa a liquidación por ocupación de vias?

-Enviaron copia do levantamento dos reparos, pero non dos reparos en sí, que 

foi o que se lle pediu.

-Volver a insistir na accesibilidade nas obras da Rocha, que non hai unha entrada 

para discapacitados, antes había unha rampiña, pero agora non a hai.
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Resposta a Sra. Alcaldesa

No cemiterio municipal estiveron averiadas, viñeron veciños e penso que agora 
están reparadas, prega que se avisen. O amaño do cemiterio está pendende da 
dirección de obra.

O alumeado xunto ao pavillón e novo (dí o Sr. Quintela que ao lado do pavillón 
faltan uns proxectores).

Con respecto a axuda no fogar está pendente de ver como facer fronte ao pago 
desas horas, está intervención estudando o asunto.

As  clases  nos  obradoiros  culturais,  nas  escolas  deportivas  municipais,  e  na 
escola de música están en marcha .

Na escola de música que empece o 15 de outubro, o día concreto dos obradoiros 
culturais e deportivos resposta o Sr. Uhía Martínez que o 4 de outubro.

A pista do colexio de Esteiro falta partida, e que está valorando metela no POS.

Sobre o cheiro do martes resposta o Sr. Quintela dicindo que foi a brigada e que 
non atoparon ningún atranco na rede.

Si pagaron os das casetas, pensa que sí pero que o comprobarán.

Sobra a accesibilidade na Rocha, (contesta o Sr. Quintela que xa está mirado que 
foi unha decisión que adoptaron cando executaron a obra e deixaron o bordillo 
alto e cando se poda se rebaixará).

Intervén polo grupo municipal do BNG o Sr. García Fernádez

No tema de Abelleira e Torea, os que vos pedimos é se se pode facer con fondos 
públicos ou se podemos subcontratar, que o concello mire unha solución para 
eso.

Queremos saber se van a recoller a petición de Manu Dosil de facer unha pista 
de atletismo. 
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Pasou  o  verán,  un  verán  con  moitos  días  de  sol  e  praia  que  trouxo  moitos 
visitantes as nosas praias, e pasar por diante do Bar San Francisco daba unha 
imaxe bastante axeitada do que nós, desde o bng, entendemos que está a ser esta 
lexislatura:  A  imaxe  do  abandono  máis  absoluto  de  todo  o  que  non  é 
manifestamente urxente. Estamos de volta en setembro, e ao igual que o ano 
pasado  nesta  data  preguntamos:  ¿Van  preparar  en  tempo  o  concurso  de 
concesión do Bar San Francisco?

A Deputación da Coruña concedeulle este ano ao Concello de Muros máis de 
medio millón de euros a través do POS+. Queremos saber se están listos os 
distintos procedementos para executar canto antes todas e cada unha das obras, 
mais sobre todo queremos saber canto tempo máis temos que esperar para que se 
retiren  as  andamiaxes  do Cine  París  e  se  amañen os  sumidoiros  do Chalón. 
Winter is coming, Señora alcaldesa, e xa sabemos que pasa no Curro da Praza 
cando chove un pouco de máis. Ao respecto das obras do POS a do cine Paris 
apostillar que se estivera resolto seria o espazo idóneo para Ximiela.

Outra das obras aprobadas no plan da deputación da que tamén nos preocupan 
os  tempos  é  a  obra  do  campo  de  fútbol  "Eleuterio  Balayo"  de  Miraflores. 
Pedimos cando establezades os pregos teñades en conta que alí compiten tres 
clubs, que teñen 15 equipos federados, e que precisan dun terreo de xogo todas 
as  fins de semana.  ¿Ten o Goberno pensado que facer  para asegurar  que os 
equipos dispoñan do campo de fútbol de Miraflores apto para xogar, cada fin de 
semana ou ben de cadrar os horarios dos clubs para poder reubicalos noutros 
campos municipais mentras duren as obras?

Seguindo co Campo de Fútbol de Miraflores, fai quince días o bng reunímonos 
co  Club  Deportivo  Muros,  a  petición  do  club,  para  valorar  o  estado  das 
instalacións. Após a reunión, decidimos presentar vía correo electrónico unha 
solicitude urxente para que se amañaran algúns elementos danados e se puxeran 
en  orde  os  espazos  comúns  e  poder  desenvolver  as  actividades  sen 
impedimentos nin riscos para os usuarios do campo, que xa empezaba a liga esa 
fin de semana. Queremos agradecer a rápida intervención da brigada de obras 
que  atendeu  todas  as  nosas  peticións,mais  queremos  neste  pleno  trasladar 
algunhas outras peticións tanto do CD Muros como dos Volantes e da ED OS 
Miúdos, que non aparecen na memoria da obra aprobada no POS+ como son:
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— Substitución da rede exterior do Campo de Fútbol, a cal se atopa nun 
estado pésimo.

— Colocación dunha porta entre os dous banquillos que de aceso a parte 
lateral do campo que da ao mar, para poder acceder a recoller os balóns que se 
escapen pola malograda rede.

-  Colocación  dun  desfibrilador  e  cursos  de  formación  para  que 
directivos,adestradores e aquelas persoas interesadas aprendan a utilizado.

- Amaño dos aspersores automáticos. É fundamental para evitar danos aos 
usuarios do terreo de xogo que se atope nas mellores condicións posibles, e para 
iso é necesario regalo antes de cada partido nos días nos que non chove.

- Ampliación do teito metálico que cubre a entrada da cantina ao longo da 
parede do pavillón, ata a porta de entrada auxiliar do campo, para mellorar a 
accesibilidade  daquelas  persoas  que  polas  súas  condicións  físicas  non poden 
baixar as escaleiras de aceso ás gradas, e que podan ver o fútbol sen mollarse os 
días de choiva.

-  Substitución  dos  altofalantes  polo  que  os  encargados  do  campo  se 
comunican  cos  asistentes  aos  eventos  deportivos.  Ocorréuseme  utilizar  os 
altavoces que se usaban na cabalgata.

- E por último, aínda que posiblemente sexa de todas as peticións, a única 
que non teñades capacidade por vós mesmos para levar a cabo: A substitución da 
herba artificial do campo de xogo por unha nova. ¿Comprométese o goberno a 
atender  estas  peticións  dos  tres  clubs,  case  todas  de  pouco  calado,  e  que 
mellorarían  moito  o  confort  tanto  dos  deportistas  como  dos  asistentes  aos 
eventos deportivos?

¿Cando  se  van  colocar  as  luces  LED  no  Xosé  Luis  Vara,  pendentes  desde 
febreiro?

Seguen  chegando  ao  meu  móbil  persoal  mensaxes  de  Manpower,  xa  o 
comentáchedes agora se me volven a chegar comunicovolo.

Preocupación  no  cadro  de  persoal  do  Concello,  a  respecto  do  RPT  e  a 
crispación, este téndelo que deixar rematado antes da nova lexislatura.
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Como xa preguntamos en plenos pasados, a entrada en vigor da chamada "Lei 
de Benestar Animal" aprobada polo PP, as protectoras e asociacións de defensa 
animal perden a súa capacidade de actuación na recollida de animais da rúa ao 
verse ameazadas de sanción, e estes animais pasan a ser responsabilidade única 
dos concellos, rematando así co funcionamento das casas de acollida e cunha 
das  vías  polas  que  estes  animais  conseguían  un  novo  fogar  con  garantías. 
Entendemos que desde a Xunta de Galiza aplicouse a norma antes de dotar aos 
concellos do medios para asumir esta responsabilidade. Mais, tendo en conta 
que no verán aumentou o número de casos, ¿ten pensado o Concello adoptar 
algunha medida neste ámbito que vaia máis alá de improvisar e virar as costas á 
problemática, ou meter aos animais da rúa nas instalacións do GES? ¿Está o 
goberno  municipal  a  valorar  medidas  que  de  verdade  aplaquen  esta grave 
problemática?

No apartado de rogos, queremos insistir  en que se organice eficientemente o 
Mantemento dos Espazos e Instalacións públicas. Os parques caen en anacos, 
nomeadamente as instalacións da Área Recreativa de Ventín, os columpios do 
Artón ou o ferro do columpio do Furón, que é un ferro que sae do columpio, que 
cado se sacaron os columpios e se volveron a poñer o ferro sigue estando alí por 
fora  e  que  non  nos  parace  algo  complicado  de  amañar  e  que  si  podedes  o 
miredes canto antes xa que é un ferro que pode danar aos rapaces que xogan nos 
columpios.  

Que se valore meter nos POS os que camiños.

Rogamos que se busque unha solución para mellorar o chan de acceso ao Club 
de Remo de Esteiro, que se atopa nun estado calamitoso.

Resposta a Sra. Alcaldesa

Pista de atletismo, (contesta o Sr. Uhía Martínez quen dí que é unha demanda 
que  lle  trasladou  o  clube  ciclista  Muros,  reunime  con  Manu  Dosil  e  a 
Comunidade de Montes de Serres ten un terreo no que estaba o antigo campo de 
fútbol  de  Serres  e  se  lle  preguntou  se  se  podia  utilizar  para  actividades 
deportivas e  á Comunidade de Montes e dixo que si, hai que volver a falar con 
eles,  porque  a  idea  que  ten  é  facer  no  centro  unha  especie  de  circuito  de 
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mountain bike e por for a unha pista asfaltada ou de terra, pero primeiro temos 
que ter a autorización dos donos do terreo. Asimesmo dí que hoxe pola mañá 
estivo reunido cos 3 clubes e que trataron todos eses temas).  

A brigada de obras foi rápida por que xa falaran co clube de fútbol e se quedara 
de ir ao día seguinte

Os leds do non cré que se poidan poñer ata finais de ano e principios do que ven 
(resposta o Sr. Uhía Martínez)

As obras do POS sacaranse tan pronto se poida

No referente á recollida de animais estase valorando unha proposta de convenio 
cunha entidade

No tocante aos columpios trasladeillo ao encargado da brigada. Non comprobei 
se o foron a amañar pero penso que si,  no resto de mantemento de espazos 
públicos está a brigada pendente.

Con respecto aos camiños para o POS teremos que falalo antes de que se aprobe.

E sen máis asuntos que tratar a Sra. Alcaldesa da por rematada a sesión, cando 
son  as  vintetrés  horas  e  corenta  e  catro  minutos,  de  todo  o  que  eu  como 
secretario dou fe.

O Secretario Xeral. 

Documento asinado electrónicamente
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