
 

SESIÓN  ORDINARIA DO  Pleno  DA  CORPORACIÓN

do 27 de xullo de 2017

   ACTA Nº 10/2017

Na Casa do Concello de Muros, ás vinte horas e trinta minutos do vinte e sete de xullo 
do ano dous mil dezasete, reúnese o Pleno da corporación en primeira convocatoria 
da sesión ordinaria.

PERSOAS ASISTENTES

Alcaldesa: 

Dª María Xosé Alfonso Torres

Concelleiros/as:

D. José Manuel Quintela Fernández

D. José Antonio Uhía Martínez

Dª María Inés Monteagudo Romero

D. José Vázquez Rama

Dª Alianza Uhía Patiño

D. José Ángel Hermida Simil

Dª Caridad González Cerviño

D. Enrique Riomayor Caamaño

Dª María del Rosario Fernández Piñeiro

D. Manuel María García Fernández

Dª Paula Simal Mayo (Incorpórase á sesión ás 21:00 horas)

Interventora acumulada. Dª Rosa María Fernández Canosa

Secretaria acumulada: Dª Rocío Hermida Cancela, que dá fe do acto.

Non asiste a  concelleira, Dª Sandra Maneiro Pais do PsdeG-PSOE (Non consta 
xustificación da ausencia).

ORDE DO DÍA

A Parte dispositiva

1 RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS

2  SOLICITUDE  DE  COMPATIBILIDADE  DA  TRABALLADORA  MAGDALENA 
FERNÁNDEZ LAGO

3  DACIÓN  DE  CONTA  DA  INFORMACIÓN  RENDIDA  AO  MINISTERIO  DE 
FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS: LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2016, 
PERÍODO  MEDIO  DE  PAGO  A PROVEDORES  2º  TRIMESTRE/2017,  INFORME 
TESOURERÍA  E  INTERVENCIÓN  MOROSIDADE  2º  TRIMESTRE/2017  E 
EXECUCIÓN TRIMESTRAL 2º TRIMESTRE/2017

4 RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
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B Parte de control dos órganos de goberno

5 MOCIÓNS DE URXENCIA

6 ROGOS E PREGUNTAS

Antes  do  inicio  do  Pleno  a  Sra.  alcaldesa  presenta  a  nova  secretaria  e  a  nova 
interventora .

Comenta que por un despiste non foi incluído na orde do día o punto de aprobación da 
acta  da sesión anterior  pero  que xa que foi  mandada  co resto  da documentación 
poden comentar o que estimen oportuno para facer as correccións antes de sometela 
a súa aprobación no próximo Pleno.

A Parte dispositiva

1 RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS

Considerando a Proposta que literalmente se transcribe:

“PROPOSTA  DO  CONCELLEIRO  DE  FACENDA  DE  APROBACIÓN  DE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS

Con base nos seguintes argumentos:

Ante a necesidade de facer fronte ás obrigas procedentes de exercicios anteriores, 
que non foron recoñecidas no seu día  por erros na facturación ou por non existir 
crédito ou por tratarse de gastos de exercicios anteriores facturados durante o curso 
corrente,  resulta  necesario  proceder  a  súa  aprobación  e  pagamento,  dado  que 
corresponden a servizos efectivamente realizados.

O artigo  60.2  do  Real  Decreto  500/1990,  de  18  de  abril,  que  desenvolve  o  Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia orzamentaria, establece que é 
competencia  do  Pleno  do  Concello  o  recoñecemento  destas  débedas para  a  súa 
aplicación a partidas do orzamento corrente.

O pago destas realizarase de acordo coas dispoñibilidades de Tesourería tendo, en 
todo caso, preferencia ao tratarse de servizos prestados no exercicio anterior.

Por outra banda e dando cumprimento a Providencia deste Concelleiro o presente 
procedemento  de  recoñecemento  extraxudicial  de  créditos  ascende  o  importe  de 
166.913,24 €, o cal foi incluído na orde do día de varias sesións plenarias ordinarias,  
sendo rexeitado en todos os casos polo pleno da Corporación.

Os gastos a aprobar son os que se relacionan en documento anexo e que ascenden a 
un total de 166.913,24 €.

E visto o informe de Intervención, que consta neste expediente.

Por todo isto, formulo ao Pleno do Concello a seguinte proposta de acordo:

Aprobar os gastos indicados, que corresponden a servizos prestados en exercicios 
anteriores,  recoñecendo  as  débedas  que  das  mesmas  derivan,  con  cargo  ás 
correspondentes partidas do Orzamento do exercicio.”

Resultando que os importes e provedores son os que se relacionan:

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL IMPORTE

EDITORIAL ARANZADI, S.A. 1.321,71

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES 111,40
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GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.422,29

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 2.675,52

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 253,88

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 434,15

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 101,60

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.819,09

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 642,23

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 564,67

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 515,24

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 74,58

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 74,00

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 254,32

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.236,17

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.174,16

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 567,80

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 362,90

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 604,96

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 580,23

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 562,17

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 314,13

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 2.457,26

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 50,90

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 10,99

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 808,67

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 102,54

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 33,36

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 626,11

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 545,49

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 983,95

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 23,97

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 20,79

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 15,08

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 244,80

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 956,03

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 94,94

CAAMAÑO PARIS EUGENIO 553,84
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GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 78,80

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 119,05

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 21,72

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 23,56

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 15,23

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 9,81

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 280,44

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 166,02

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 267,33

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 464,36

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 91,83

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 32,57

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 11,20

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 401,18

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 14,54

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 138,99

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 16,75

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 115,13

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 833,47

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 18,25

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 56,07

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 709,05

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 9,67

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 785,58

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 82,72

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 63,73

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 23,95

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 13,35

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 585,88

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 131,32

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 25,40

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 380,57

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 64,74

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 269,48

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 91,60

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 149,99
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GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 182,03

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 158,84

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 71,91

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 256,58

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 95,18

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 113,76

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 490,05

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 125,63

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 88,91

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 181,04

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 23,09

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 21,09

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 68,27

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 10,56

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 9,00

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 22,30

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 29,79

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 57,92

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 186,74

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 119,61

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 14,35

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 47,83

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 37,86

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 1.098,73

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 76,28

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 178,72

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 16,46

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 31,41

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 75,48

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 17,87

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 189,26

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 20,11

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 19,89

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 94,26

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 56,82

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 120,14
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GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 11,12

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 17,40

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 79,86

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 844,97

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 41,04

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 118,59

INFORMÁTICA ELINFO, S.L. 49,78

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 13,95

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 203,16

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 769,92

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 66,67

GAS NATURAS SERVICIOS SDG, S.A. 110,22

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.542,51

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 294,74

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 122,79

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.335,94

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 727,50

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.465,61

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 333,33

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 651,20

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 387,84

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 237,24

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 767,78

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 486,69

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 885,65

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 996,21

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 831,32

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 271,94

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 671,37

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 132,89

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.199,79

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.687,43

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 369,21

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 192,86

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 45,91

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 992,25
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GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 192,14

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 491,56

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 804,41

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 2.734,42

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 545,07

CAAMAÑO PARIS EUGENIO 9,95

ASCENSORES ENOR, S.A. 74,38

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.296,02

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 746,06

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 730,07

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 2.211,03

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 604,67

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 101,33

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.293,74

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 244,30

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 555,60

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 675,64

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 349,93

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.098,74

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 708,13

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 196,36

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 653,24

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 610,66

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 528,83

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 342,14

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 971,47

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 924,68

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 312,71

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 166,58

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 149,63

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 52,28

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 105,60

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 772,49

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 375,69

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 68,30

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 54,06
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GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 160,51

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 48,79

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 702,68

FIGUEIRA SIMIL MARIA 180,35

FERRETERIA DOSIL, S.L. 243,20

ALUMINIOS TRILLO Y MARTINEZ, S.C. 137,94

COMPAÑIA DE PETRÓLEOS, S.A.U. 1.154,62

BIOCONTROL CALIDAD ALIMENTARIA, S.L.U. 377,52

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.437,48

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 323,17

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 510,17

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.391,39

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 658,31

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.230,12

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 2.345,79

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 125,50

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 757,16

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 346,74

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 834,56

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 526,02

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 680,98

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 713,60

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 476,03

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 544,21

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 110,46

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 609,91

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 960,12

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 853,34

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 318,52

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.107,25

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 153,97

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 161,78

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 58,87

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 198,54

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 216,15

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.448,04
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GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 52,28

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 656,40

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 971,38

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 2.246,23

VAZQUEZ GILLEN ARGIMIRO 386,50

LYRECO ESPAÑA, S.A. 126,32

FIGUEIRA SIMIL MARIA 355,04

FIGUEIRA SIMIL MARIA 116,21

FIGUEIRA SIMIL MARIA 92,53

FIGUEIRA SIMIL MARIA 64,70

FIGUEIRA SIMIL MARIA 152,88

OLI-SERVI, S.L. 218,91

CEPSA CARD, S.A. 2.756,48

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. 771,50

LAMELA PEREZ DOMINGO 654,15

FERRIN SUÁREZ MANUEL 198,00

COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L. 27,83

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 26,17

ECOMAS SUPERMERCADOS 67,57

ECOMAS SUPERMERCADOS 43,03

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 65,05

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 57,17

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 66,20

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 419,05

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 34,55

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 1.097,14

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 167,29

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 29,56

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 770,88

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 351,48

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 145,93

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 19,92

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 80,20

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 12,28

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 90,39

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 188,43
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GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 497,32

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 13,95

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 201,48

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 27,98

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 18,51

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 173,67

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 23,10

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 90,29

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 17,91

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 314,99

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 22,05

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 21,53

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 654,02

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 73,43

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 40,34

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 53,80

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 18,82

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 97,68

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 13,03

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 301,23

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 215,90

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 39,58

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 49,62

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 19,05

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 181,55

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 55,64

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 131,84

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 147,22

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 54,52

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 112,86

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 178,32

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 165,42

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 145,74

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 838,47

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 938,96

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 100,51
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GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 109,07

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 108,17

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 17,98

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 151,99

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 181,55

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 109,28

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 85,24

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 154,41

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 1.105,84

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 165,93

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 403,55

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 48,68

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 76,92

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 231,24

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 23,46

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 12,72

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 1.024,45

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 693,25

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 15,68

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 196,70

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 31,53

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 94,80

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 116,35

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 24,66

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 23,92

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 363,18

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 50,23

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 1.250,96

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 13,47

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 403,17

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 1.336,49

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 17,23

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 324,07

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 201,95

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 40,98

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 21,88
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GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 21,83

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 303,01

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 17,76

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 13,02

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 415,90

MOTONAUTICA MOLINOS,  S.L. 238,37

ANARPLAST, S.L. 245,03

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES 112,10

SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES 242,00

MANCOMUNIDADE  DE  CONCELLOS  SERRA  DO 
BARBANZA

38.953,13

GASOLEOS RIAL, S.L. 462,00

TOTAL 166.913,64

Considerando o informe emitido en data 11 de xullo de 2017 pola Sra Interventora co 
seguinte resultando da fiscalización:

“ RESULTADO DA FISCALIZACIÓN.

Devolución do expediente ó departamento de orixe.

Fiscalizado de conformidade.

X Fiscalizado de desconformidade por insuficiencia de crédito e outras (Ver anexo).

CONCLUSIÓNS.

Devolución do expediente para subsanación de erros e/ou achega dos documentos 
omitidos. 

Procede a tramitación do expediente e aprobación das facturas non afectadas por 
reparo.

�Sen efectos suspensivos, aínda que faise a recomendación de subsanar os reparos 
antes de somete-lo expediente a aprobación, se puideran ser subsanables; respecto 
ós non subsanables recomendase que non sexan reiterados en expedientes futuros.

X Suspensión da tramitación do expediente e da execución dos gastos ata que os 
reparos sexan solventados (habilitando o crédito necesario para ditos gastos) ou sexa 
resolta a discrepancia plantexada en relación cas facturas afectadas por reparo.

Corresponderá  ao  Pleno  da  Corporación  a  resolución  da  discrepancia  plantexada 
baseada na insuficiencia de crédito (artigo 217.2.a/ do Real decreto lexislativo 2/2004). 
O Pleno,  asemade ao  solventar  o  reparo  deberá  recoñecer  extraxudicialmente  as 
facturas e  habilitar  o  crédito  necesario  para  o  recoñecemento  das obrigas  (o  que 
entendo que xa se realiza estando consignados os créditos necesarios para sufragalas 
no orzamento prorrogado para o 2017)

ANEXO: OBSERVACIÓNS

1/  As facturas incluídas no anexo I  fiscalízanse de desconformidade pola  antedita 
causa  de  insuficiencia  de  crédito  no  Orzamento  ó  que  corresponden  os  gastos 
realizados, en algúns casos é unha insuficiencia de crédito material por insuficiencia 
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da  partida  existente,  mentres  que  en  outros  é  unha  “insuficiencia  temporal”  por 
incumprimento do principio de anualidade orzamentaria (facturas correspondentes a 
gastos de exercicios xa pechados), xa que segundo os artigos 176.1 do RDL e 26 do 
R. Decreto 500/90 de 20 de Abril, non procede contraer obrigacións de gastos nada 
mais que polos que se realicen dentro do ano natural do propio exercicio orzamentario.

O reparo deriva da aplicación do disposto no artigo 217.2.a) do RDL RHL.

Por tanto, é necesario, nestes casos, estar ó disposto no artigo 60.2 do Real Decreto 
500/90,  procedéndose  polo  Concello  –  Pleno  ó  recoñecemento  extraxudicial  do 
crédito.

Ó respecto, debe lembrarse que todo gasto realizado en ausencia de consignación 
orzamentaria vicia de nulidade administrativa o gasto ou contrato (aínda que sexa un 
contrato menor) por aplicación do artigo 173.5 do RDL 2/2004 e da propia lexislación 
de contratos das Administracións Públicas.

En consecuencia, de someterse o gasto a fiscalización previa ou solicitado certificado 
de existencia de crédito para o mesmo (mediante a pertinente proposta de gasto), esta 
Intervención houbera advertido da imposibilidade de realiza – lo por insuficiencia ou 
inadecuación de crédito. Hai  que sinalar que en moitos casos é o provedor o que 
factura  no  exercicio  seguinte  o  cal  se  debeu  aplicar  á  factura  dando  lugar  a 
necesidade de utilizar os créditos do presente exercicio.

Ademais,  os  atrasos  no  recoñecemento  e  abono  de  obrigas,  poden  dar  lugar  a 
reclamación de pagamento de xuros de demora, co conseguinte prexuízo económico 
para o Concello (artigo 100.4 do RD 2/2004). En todo caso as facturas deben ser 
aprobadas e aboadas por rigoroso orden de entrada para evitar o incumprimento da 
prelación dos pagos e para garantir a igualdade nos dereitos dos provedores.

2/ Hai que sinalar que:

 Exceden  o  contrato  menor  gastos  como  o  mantemento  das  copiadoras, 
combustible, seguros, electricidade e analíticas da piscina polo que se debe 
proceder a súa licitación ou o exame da necesidade da súa prestación e a 
fórmula de xestión.

 Descoñécese o destino dos gastos de materiais e servizos das obras que se 
realizan por parte do Concello xa que a miña toma de posesión no Concello de 
Muros é  posterior  a  súa  realización.  En todo caso  debe garantirse  que os 
materiais que se compran e os servizos que se contratan son para obras que 
cumpren  os  requisitos  de  titularidade  do  Concello,  teñen  as  autorizacións 
pertinentes e cumpren coa legalidade urbanística.

 Existen determinados gastos que esta Intervención considera dende o punto de 
vista do control da eficaz asignación de recursos e sen prexuízo do control de 
oportunidade  que  corresponde  ós  grupos  da  oposición  e  non  a  esta 
Intervención non deberían ser aplicados coma gastos municipais:

-A reparación da lancha do Club de Remo é un gasto que corresponde ó ente titular a 
mesma e non o Concello de Muros. Si a intención é a de subvencionar este tipo de 
entidades debería terse tramitado como unha subvención nominativa ou concorrer con 
outras mediante un procedemento aberto.

-Os autobuses do mercadiño solidario sen prexuízo de que si se trata dunha actividade 
de interese xeral se trate coma no caso anterior.

-A compra de alimentos de primeira necesidade ou de Nadal. Posto que o beneficiario 
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dos  mesmo  son  terceiros  nos  que  concorren  unhas  determinadas  circunstancias 
especiais que dan lugar a este tipo de actuación debe ser obxecto de regulación: 
requisitos de acceso, procedemento e contías mediante unha ordenanza reguladora 
de emerxencias sociais e consignarse os créditos precisos no capítulo 4 do Orzamento 
e non no Capitulo 2.

-En relación o gasto de tratamento de lixo a través da mancomunidade está pendente 
de  fiscalización  o  réxime  de  contratación  da  mesma  e  comprobación  da  correcta 
xestión do servizo.

 Todas as facturas deberán ser a aplicadas correctamente ás partidas sinaladas 
no anexo I na data de aprobación das mesmas ou a súa aplicación correcta 
nos orzamentos.

A  realización  de  gastos  se  a  debida  consignación  orzamentaria  debe  ser  unha 
prohibición clara e taxante para todos aqueles encargados da realización de compras 
ou  autorizados  a  encargar  servizos.  As  partidas  prorrogadas  para  o  2017  vense 
afectadas pola minoración nas cantidades a aprobar polo que debe terse en conta a 
hora de realizar o gasto no presente exercicio. Sen prexuízo da recomendación da 
elaboración do Orzamento para o 2017 que permita axustar o gasto realizado.

Esta Intervención informa de desconformidade a realización de calquera gasto unha 
vez rematado os importes correspondentes das partidas

No caso de aprobarse o recoñecemento extraxudicial as facturas pasarán a fase ADO 
Todas as facturas serán aplicadas as partidas sinaladas.

Sen  prexuízo  do  anterior  esta  Intervención  está  na  obriga  de  informar  ó  órgano 
competente para decidir que se os servizos foron prestados o Concello pode incorrer 
en un enriquecemento inxusto se as facturas non son obxecto de aprobación e se 
recibiron os servizos con independencia da súa tramitación e das consecuencias das 
mesmas.

Para evitar o extravío de facturas orixinais se remite o órgano competente para decidir 
anexos explicativos das facturas quedando os orixinais depositados na Intervención 
Municipal sen prexuízo do dereito de consulta que teñen os obrigados a resolver. (...)”

-----------------------------DEBATE    PLENARIO---------------------------------------------------

Sra alcaldesa: traemos por quinta vez unha serie de facturas pendentes de pagar a 
provedores que son gastos que se fixeron, hai crédito e que o equipo de goberno quer 
pagar, son as mesmas que viñeron en ocasións anteriores, o proceso de contratación 
da luz está en marcha, xa se descargou a oferta da empresa da central contratación 
da  Femp  e  os  funcionarios  están  comprobando  dita  oferta  para  ver  si  resulta 
vantaxosa  para  o  Concello,  que este  era  un dos problemas para  non aprobar  as 
facturas.

A Sra alcaldesa outorga unha primeira rolda de intervencións.

Sra Monteagudo Romero:  ola, boas tardes a todos, efectivamente por quinta vez 
traen un REC, nos plenos de febreiro e marzo era algo mais 176.000 euros, en abril 
case 167.000 euros, no de maio 50.000 euros e volve agora co mesmo importe do 
mes de abril: 166. 913,24 euros, iso si, ven con máis reparos da interventora xa que a 
actual  interventora  que  fiscaliza  con  disconformidade  todas  as  facturas  por 
insuficiencia de crédito e advirte que de someterse o gasto á fiscalización previa ou 
terse solicitado certificado de existencia de crédito para  o mesmo- cousa que non 
debeu  de  facerse  polo  que  parece-esta  Intervención  houbera  advertido  da 
imposibilidade de realizalo por insuficiencia ou inadecuación de crédito. Preguntamos 
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na comisión, o mellor no lo pode aclarar agora si en este informe ía acompañado dun 
anexo explicativo das facturas explicando os reparos que lle poñían ás facturas, en 
calquera  caso  en  febreiro  a  alcaldesa  afirmou  que  todas  as  facturas  estaban 
comprobadas que serían as últimas que se traían a recoñecemento, punto no que 
insistiu no mes de marzo, en maio cambiou a argumentacion e dixo que a maioría das 
facturas de enerxía eléctrica do exercicio 2016 causaban problemas e retirabas da 
proposta, agora inclúeas, a ver si nos mareamos todos un pouco, agora a proposta 
inclúe unha factura da Mancomunidade do Barbanza por recollida e tratamento de lixo 
cunha contía de 38.953,13 euros do mes de xullo do ano 2014. O Sr concelleiro de 
Facenda chegou a insinuar que si estivese pagada non existirían os problemas actuais 
na  recollida  de  lixo,  parece  que  é  unha  afirmación  bastante  temeraria  porque  os 
veciños de Muros pagamos relixiosamente os recibos de lixo en tempo e forma e iso 
como resulta evidente non impide que nos quede o lixo sen recoller un día si e o un 
día tamén. Dende a primeira vez que trouxeron este REC dixémoslle Sra. Alfonso que 
era excepcional o que vostedes recorren de forma habitual e derivando o pleno unha 
responsabilidade  que  é  súa,  nos  non  imos  impedir  que  paguen  as  facturas  do 
subministro, o que pedimos dende o minuto cero é que fagan as cousas ben, que 
utilicen os procedementos establecidos para contratar e que fagan uns orzamentos 
para evitar ter que acudir os REC cada dúas por tres. É evidente que cos orzamentos 
prorrogados a partida do subministro eléctrico non é suficiente, e si  se destinan os 
cartos de este ano para pagar facturas do ano pasado, cando chegan facturas deste 
ano non sabemos moi ben con que as van pagar, supoñemos que recorrenndo outra 
vez a outro recoñecemento extraxudicial aínda que vostede dixo que este era o último 
así que nos gustaría saber como pensa facer, o que lle dicimos Sra Alfonso é que 
teñen que poñerse a traballar en algún momento e facer uns orzamentos, imos pasar 
toda a lexislatura cos orzamentos prorrogados e pagando a base a recoñecementos 
extraxudiciais, fixeron un amago de orzamento no ano 2016 e do que non se soubo 
máis, nada máis de momento.

Sra.  González  Cerviño: Boas  tardes  a  todos  y  efectivamente  nos  quedamos 
sorprendidos cando volvemos a ver que por quinta vez e trae este recoñecemento 
extraxudicial de crédito dixo a última vez que non ía haber facturas pendentes, que 
estaban todas contabilizadas, que non había nada en ningún lado, unha mentira máis 
da señora alcaldesa , que estamos acostumados a iso, claramente nos trae un informe 
que por fin temos una conclusión da señora interventora que lle damos as gracias e llo 
agradecemos pero notamos en falta ese anexo onde veñen os reparos cada una das 
facturas eu creo que para que desde o pleno tiveramos coñecemento e formarnos e 
facer unha idea de cal era o problema de esas facturas e que facturas en concreto de 
forma técnica e viramos cal era o problema das facturas para que non, que bueno, 
independentemente de iso nas conclusións vemos claramente cal é o problema pero 
gustaríanos ter toda a información e non a temos porque falta a relación de facturas 
que nin se nos da nin se nos dou antes da comisión informativa nin agora para poder 
alegar  respecto  os  reparos  do  informe  da  señora  interventora,  dende  logo  que  o 
partido socialista non vai ir en contra do informe da Sra Interventora, está clarísimo, 
porque si  non o di  así  de claro,  así  de burdo di  que non se poden aprobar esas 
facturas, e todos entendemos que bueno que si  as facturas que trae o pleno CxG, 
esas que apareceron novas, esas que se esqueceron, as da luz e non sei cales mais 
ten aí, é froito de que están actuando e están gastando, utilizando o presuposto que 
deixamos aprobado do partido socialista con moitísimas críticas pero eles non son 
capaces de facer un presuposto, están utilizando o noso que eles prorrogan o que está 
claro  é  que  un  goberno  con  tres  concelleiros  sexan  capaces  de  gastar  de  forma 
indiscriminada sin preguntar a ninguén, que a propaganda de compromiso por Galicia 
é a transparencia e o diálogo e que todos os grupos da oposición estaremos de acordo 
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que de dialogo con nos nada de nada de nada, eles deciden onde inverter os cartos, 
inverten os cartos e logo veñen con que non chega para pagar a que llo aprobemos os 
grupos da oposición, eu creo que desde os grupos da oposición temos que ser moi 
responsables e saber que non podemos caer na tentación de aprobar algo que ten 
todos os informes en contra e dende logo está claro que hai, por exemplo, partidas 
que son moi importantes para pagar nada que dicir de que si estivera pagado o recibo 
do lixo seria doutra maneira, non, para que funcione o lixo hai que traballar hai que 
dedicar  tempo  e  exercer  de  presidenta  da  mancomunidade  cousa  que  non  está 
facendo. A última vez que preguntamos polo problema do lixo que é moi importante 
porque pasamos as Festas de San Pedro as carrilanas e as grandes festas de Muros 
co pobo a parir,  cheo de lixo por todos lados, conseguiron sacar parte do lixo dos 
frontes pero a xente que vive digamos así en segunda línea comiase e o lixo todos os 
días debaixo da nariz, e a porquería e os malos olores, esa é a xestión da señora 
alcaldesa  como presidenta  da  mancomunidade que fai  moitos chistes,  pero  o  lixo 
segue na calle, non creemos que a solución sexa pagar esta factura, ademais si o 
grupo de goberno crera que o pago desa factura fora tan importante e solucionase o 
problema do lixo supoñemos que priorizaría o pago desa factura e non por exemplo, a 
pagarlle os amigos que teñen en Lalín que teñen unha televisión en Lalín e hai que 
fomentar esas cousas que pagamos unha unha cinta que gravaron que non se ve en 
ningún lado, tampouco lle pagaríamos os cazadores que veñen de Cataluña e fan 
unha cinta en Cataluña e aquí non temos para pagar a luz, supoñemos que esas 
prioridades  ca  cabeza  ben  posta  estarían  pagas  esas  facturas.  Deixa  claro  a 
interventora que estas facturas por ela non se deben pagar así, non somos nos volvo a 
repetir  quen  vaiamos en  contra  do  informe  da  interventora,  di  claramente  que  as 
facturas incluídas no anexo 1 fiscalízanse de disconformidade co cal di que non se 
poden pagar esas facturas o gasto fixouse mal, e agora a solución e a única forma de 
pagalas sería que a oposición votaramos nas nosas costas a responsabilidade do 
goberno municipal e aprobamos o pago de facturas nos, por coherencia vimos votando 
en contra porque creemos que debe haber un presuposto aprobado que é fundamental 
en todas as casas, si ti non tiras de presuposto vai ser un desastre e non chegas a fin 
de mes, é o que está pasando aquí que non chegan a fin de mes é logo saen nos 
medios públicos que lle encanta a botarlle a culpa a oposición, es que no fui yo fue la  
oposición que votaron en contra pero quen deixa as facturas sen pagar como a luz, 
nos colexios, no concello, a recollida de lixo e deixan as facturas sen pagar e deron 
outras prioridades que dende logo non teñen sentido: comidas, viaxes, mil historias 
que eles con iso fan política en vez de defender os dereitos dos veciños e veciñas de 
Muros, aparte de iso, recoméndalle a Sra interventora aquí que hai pagos eiqui que 
exceden  do  contrato  menor  de gastos,  outros que descoñécense os destinos dos 
gastos dos materiais e servizos porque traen todo de forma máis xenérica, hai algunha 
reparación que debería ser como unha subvención e o pagar cunha factura, logo di 
tamén que hai moitas partidas que están esgotadas hai que ter en conta que o estar 
prorrogado o presuposto que deixou o partido socialista aprobado, esta prórroga do 
ano 2017 vense afectada pola minoración das partidas a aprobar, debe terse en conta 
a recomendación que se fai que vimos pedindo por activa y por pasiva os grupos da 
oposición que fagan un presuposto e por favor falen coa oposición para negociar este 
presuposto, os comentarios por fora din que este grupo de goberno non lle fai falta o 
presuposto son moi listos e van gobernar Muros así, así nos vai agora e agora volven 
a traer aquí para botarnos a culpa a nos e facermos responsables da súa xestión, está 
claro que a forma de pagar estas facturas como di a Sra Interventora é a aprobación 
do novo presuposto e dende o grupos socialista esperaremos a ese novo presuposto.

Sr García Fernández: efectivamente a quinta vez que se trae este recoñecemento 
extraxudicial é a quinta vez tamén cos mesmos argumentos e a mesma reflexión por 
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parte  dos  partidos  da  oposición,  xa  levamos  dous  plenos  pasados  nos  que 
directamente  xa  non  intervimos,  necesitamos  uns  orzamentos  mentras  no  haxa 
orzamentos considero que é responsabilidade de todos os que estamos aquí que se 
pagan as facturas que se deben.

A Sra alcaldesa outorga unha segunda quenda, non producíndose intervencións.

De seguido a Sra alcaldesa diríxese á señora interventora por si quer informar sobre o 
anexo que comentou o partido popular do seu informe, a señora interventora contesta 
que o anexo é a relación de facturas intervén a Sra Monteagudo Romero e di que: 
preguntei na comisión porque vostede no informe di no ultimo parágrafo: para evitar o 
extravío de facturas orixinais remito ao órgano competente anexos explicativos das 
facturas, eu preguntaba si iso era un informe a maiores dos reparos das facturas, á 
señora interventora contesta que é a relación na que se detalla o concepto por motivos 
de eficacia no se traen as facturas una a una e contesta a Sra. Monteagudo Romero 
que entendín que había un anexo explicativo, a señora alcaldesa diríxese a señora 
interventora por si quixera aclarar algo máis e a señora interventora di que non.

Sra alcaldesa: Con respecto a intervención da portavoz do partido socialista que ten 
bastante mais tela porque di que minto, que non había máis facturas e que agora traio 
facturas novas, non son facturar novas, son as mesmas que traía, están aquí para ver, 
é a mesma relación. Di que falta a relación de facturas, non, foi enviada a relación, fala 
dunha  televisión  de  Lalín  e  duns  cazadores  de  Cataluña,  non  teño  nin  idea  da 
televisión de Lalín que Vostede fala gustaríame sabelo porque é a segunda vez que o 
fai  nun  pleno  e  non  lle  pagamos  a  ningunha  televisión  de  Lalín,  respecto  dos 
cazadores de Cataluña, non eran cazadores de Cataluña, eran periodistas de caza e 
pesca de varios puntos de España e Portugal que fixeron un congreso en Muros no cal 
fixeron  unha  boa  promoción  do  concello  de  Muros,  unha  reportaxe  en  prensa, 
periódicos, televisión e varios puntos de Portugal, e pregunta quen deixou facturas sen 
pagar? sí hai facturas sen pagar, hai tres facturas sen pagar do seu mandato. Si a 
cuestión fose tan fácil como facer un orzamento que garantira que no hai que ir a un 
recoñecemento extraxudicial xa me contará como vostede acudiu a recoñecementos 
extraxudiciais e xa me contará como é posible que a estas alturas haxa facturas de 
2012, 2013 e 2014 sen pagar, porque Vde deixou a alcaldía en xuño de 2015 e polo 
tanto a ver como é posible que sendo Vde tan boa xestora deixase facturas sen pagar 
que temos que pagar nós agora ou intentalo polo menos, si o PP e o PSOE nos deixan 
porque si é verdade que no se pagan por que o PP e o PSOE votan en contra, tal cual 
di o informe de intervención, hai crédito suficiente para pagar facturas, o informe de 
intervención non di  que non se deben aprobar estas facturas,  di,  sen prexuízo do 
anterior,  leo  textualmente:  esta  Intervención está  na obriga de informar  ao órgano 
competente para decidir que si os servizos foron prestados, o Concello pode incorrer 
en enriquecemento inxusto, se as facturas non son obxecto de aprobación e si  se 
recibiron os servizos con independencia da súa tramitación e as consecuencias das 
mesmas, está advertindo que si estas facturas están comprobadas, como están e non 
se pagan o Concello poden incorrer en enriquecemento inxusto, algo que xa dixemos 
aquí en tódalas ocasións, o informe de intervención en ningún lado di  que non se 
deben aprobar estas facturas e mais advirte de que se non se fai o Concello pode 
incorrer  en enriquecemento inxusto con respecto  ao orzamento claro que se pode 
facer un orzamento en elo estamos, e o saben, ademais a elaboración do orzamento, 
como queda demostrado co goberno socialista no mandato anterior, non impide que 
haxa  que  acudir  a  un  recoñecemento  extraxudicial  porque  un  orzamento  é  una 
previsión e si unha partida non chega para os gastos que hai, que pode pasar por 
multitude de causas, a narices hai que acudir a un recoñecemento extraxudicial por 
eso existe esa figura para evitar que os concellos incorran en enriquecemento inxusto. 
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Si  queren  permitir  que  estes  provedores  cobren  algo  que  traballaron  e  algo  que 
subministraron  ao  Concello  pois  perfecto,  si  queren  seguir  impedindo  que  estes 
provedores cobren o que lle corresponde e que o grupo de goberno do concello de 
Muros quere pagarlle por iso é a quinta vez que traemos as mesmas facturas, non 
facturas novas, pois entón volvan a votar en contra pero vostedes verán.

---------------------------------VOTACIÓN-----------------------------------------------------------

Sométese  á  votación  a  proposta  e  o  asunto  da  orden  do  día  relativo  ao 
recoñecemento  extraxudicial  de  créditos  e  NON RESULTA  APROBADO pola 
seguinte votación:

 4  votos  a  favor  de  CXG (Dª  Mª  Xosé  Alfonso  Torres,  D.  José  Manuel 
Quintela Fernández,  D.  José Antonio Uhía Martínez) e BNG (D. Manuel 
María García Fernández)

 7  votos  en  contra  do  grupo municipal  PP (Dª  María  Inés  Monteagudo 
Romero, D. José Vázquez Rama, Dª Alianza Uhía Patiño, D. José Ángel 
Hermida Simil) e PsdG-PSOE (Dª Caridad González Cerviño, D. Enrique 
Riomayor Caamaño, Dª María del Rosario Fernández Piñeiro)

A Sra alcaldesa di que volven a quedar rexeitadas.

2  SOLICITUDE  DE  COMPATIBILIDADE  DA  TRABALLADORA  MAGDALENA 
FERNÁNDEZ LAGO

Considerando a proposta que literalmente se transcribe:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: Solicitude compatibilidade a instancia de Dna. Magdalena Fernández Lago 
con RE de data 26 de xuño de 2017.

EXPEDIENTE: 1528/2017.

Vista  a  solicitude  presentada  pola  traballadora  deste  Concello,  Dna.  Magdalena 
Fernández Lago na cal solicita a compatibilidade para traballar como reforzo os fins de 
semana do verán nun bar.

Considerando o informe-proposta emitido por Secretaría o 13 de xullo de 2017, co 
seguinte teor literal:

“PRIMEIRO. O desempeño dun posto de traballo na Administración será incompatible 
co exercicio de calquera cargo, profesión ou actividade, pública ou privada, que poida 
impedir ou menoscabar o estrito cumprimento dos seus deberes ou comprometer a 
súa imparcialidade ou independencia.

SEGUNDO. A Lexislación aplicable é a seguinte:

— O artigo 145 do Texto Refundido das disposicións vixentes en materia de Réxime 
Local aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril.

— A Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo 
das Administracións Públicas.

— O Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades do persoal ao 
servizo da Administración do Estado, da Seguridade Social e dos Entes, Organismos e 
empresas dependentes.
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—  Os artigos 16, 95.2.n) e Disposición Final Terceira do texto refundido da Lei do 
Estatuto  Básico  do  Empregado  Publico  aprobado  polo  Real  Decreto  Lexislativo 
5/2015, de 30 de outubro.

— O artigo 50.9 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais aprobado polo Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

— Os artigos 22.2.q) e 47.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do 
Réxime Local.

Aínda  que  o  artigo  21.1.h)  da  Lei  7/1985,  de  2  de  abril,  atribúe  ao  Alcalde  o 
desempeño da xefatura superior de todo o persoal, o artigo 41.14 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado polo 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, especifica que son «todas as atribucións 
en materia de persoal que non sexan da competencia do Pleno...», e o artigo 50.9 do 
citado Regulamento, expresamente atribúe dita competencia ao Pleno da Corporación.

TERCEIRO.  A  tenor  do  artigo  11  da  Lei  53/1984,  o  persoal  ao  servizo  da 
Administración Local non poderá exercer, por si ou mediante substitución, actividades 
privadas, incluídas as de carácter profesional, que se relacionen directamente coas 
que desenvolva a Entidade onde estivese destinado, exceptuándose aquelas que, en 
exercicio  dun  dereito  legalmente  recoñecido,  realicen  para  si  os  directamente 
interesados (a título de exemplo, a defensa en xuízo fronte á Administración), a tenor 
da STS de 24 de marzo de 1998.

Resulta de interese a STSJ de Galicia, de 21 de novembro de 2001, cuxo fundamento 
de dereito terceiro establece que na Exposición de Motivos da Lei razóase o respecto 
ao exercicio da actividade privada sempre que «non se poida impedir ou menoscabar 
o estrito  cumprimento dos seus deberes ou comprometer a súa imparcialidade ou 
independencia».

En aplicación do artigo 11.2 da Lei 53/1984, hai que ter en conta o artigo 11 do Real  
Decreto 598/1985, que establece aquelas actividades privadas e persoais ás que non 
poderá  recoñecerse  compatibilidade  para  o  seu  exercicio  —servizos  de  xestoría 
administrativa; Procurador que requira presenza ante os Tribunais durante o horario de 
traballo (STS de 28 de marzo de 1994); persoal destinado en unidades de contratación 
con  actividades  en  empresas  que  realicen  contratos  xestionados  por  devanditas 
unidades; Arquitectos e outros Técnicos cuxa actividade estea sometida a autorización 
do Ente ao que estean destinados, etc.—.

CUARTO. Expresamente, o artigo 12 da Lei 53/1984, de 26 de decembro, prohibe 
exercer as seguintes actividades:

a) O desempeño de actividades privadas, incluídas as de carácter profesional, nos 
asuntos en que estea a intervir, interveña nos dous últimos anos ou teña que intervir 
por razón do posto público (SSTS de 15 de outubro de 1994 e de 13 de novembro de 
2001).

b)  Pertenza  a  Consellos  de  Administración  en  Entidades  Privadas,  sempre  que  a 
actividade das mesmas estea directamente relacionada coas que xestione a Entidade 
en que preste os seus servizos o persoal afectado.

c)  O desempeño de cargos en empresas concesionarias ou contratistas de obras, 
servizos ou subministracións.

d) A participación superior ao 10% no capital das empresas a que se refire o apartado 
anterior (véxase STS de 15 de outubro de 1994).

Do anteriormente exposto dedúcese que todas as actividades privadas que non se 
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atopen nalgún de devanditos supostos poderán ser  obxecto  de recoñecemento de 
compatibilidade.

Non entanto, hai que ter en conta as seguintes normas:

— Que o afectado desempeñe na Administración un posto que comporte a percepción 
de complemento específico ou concepto equiparable (STS de 7 de marzo de 2000), a 
excepción do exercicio de profesor universitario asociado, en réxime de dedicación 
non superior a tempo parcial —trinta horas semanais, ex artigo 14 do Real Decreto 
598/1985—  e  con  duración  determinada,  así  como  para  realizar  actividades  de 
investigación —de carácter non permanente— ou asesoramento —en casos concretos
— que non correspondan ás funcións propias do seu posto de traballo.

Hai que ter en conta a redacción do artigo 16.1 da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, segundo a cal, 
non  poderá  autorizarse  ou  recoñecerse  compatibilidade  ao  persoal  funcionario, 
eventual  ou  laboral,  cando  as  retribucións  complementarias  que  teñan  dereito  a 
percibir do apartado b do artigo 24 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do 
Empregado Publico aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, 
inclúan o factor de incompatibilidade ao retribuido por arancel, e ao persoal directivo, 
incluído  o  suxeito  á  relación  laboral  de  carácter  especial  de  alta  dirección  (artigo 
redactado de acordo co apartado 2º da Disposición Final Terceira do texto refundido da 
Lei do Estatuto Básico do Empregado Publico aprobado polo Real Decreto Lexislativo 
5/2015, de 30 de outubro).

A aplicación do sinalado no citado artigo 16 da Lei 53/1984 presenta dificultade para o 
persoal laboral  ao non figurar expresamente no cadro das súas retribucións, salvo 
excepcións, o concepto de complemento específico.

Agora ben, por excepción, e sen prexuízo das limitacións sinaladas nos artigos 1.3 —
protección  da  imparcialidade  e  independencia  do  persoal—,  11,  12  e  13  —
incompatibilidades  de  actividades  privadas—  da  Lei  53/1984,  poderá  recoñecerse 
compatibilidade para o exercicio de actividades privadas ao persoal que desempeñe 
postos  de  traballo  que  comporten  a  percepción  de  complementos  específicos,  ou 
concepto  equiparable,  cuxa  contía  non  supere  o  30%  da  súa  retribución  básica, 
excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na antigüidade. Así se establece no 
artigo  16.4  da  Lei  53/1984  (STS de  11  de  marzo  de  1994  e  STSJ  de  Castela-A 
Mancha, de 13 de xuño de 1998).

—  As actividades privadas que correspondan a postos de traballo  que requiran a 
presenza efectiva  do interesado durante un horario igual  ou superior  á metade da 
xornada  semanal  ordinaria  de  traballo  nas  Administracións  Públicas,  só  poderán 
autorizarse cando a actividade pública sexa unha das enunciadas na Lei como de 
prestación a tempo parcial.

—  Que previamente  se  autorizou  ao afectado a  compatibilidade para  un segundo 
posto ou actividade no sector público e a suma de xornadas de ambos os sexa igual 
ou  superior  á  máxima  establecida  nas  Administracións  Públicas  (corenta  horas 
semanais). Nestes supostos, cando como consecuencia da suma de xornadas sexa 
viable a compatibilidade,  deberase instar  o seu recoñecemento respecto  dos dous 
postos de traballo ou actividades no sector público.

QUINTO. Existen determinadas actividades que se atopan exceptuadas da aplicación 
do réxime de incompatibilidades e poden realizarse libremente, sen necesidade de 
autorización  ou  recoñecemento  de  compatibilidade.  En  concreto,  as  sinaladas  no 
artigo 19 da Lei 53/1984, tales como as derivadas da Administración do patrimonio 
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persoal ou familiar; a dirección de seminarios; a participación en Tribunais calificadores 
de  probas  selectivas  para  ingresos  nas  Administracións  Públicas;  a  produción  e 
creación  literaria;  o  impartir  cursos  en  centros  oficiais  destinados  á  formación  de 
funcionarios, cando non teñan carácter permanente ou habitual nin supoñan máis de 
setenta e cinco horas ao ano; etc.

SEXTO. O procedemento para recoñecer a compatibilidade é o seguinte:

A. O exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fose das 
Administracións  Públicas  requirirá,  ex  artigo  14  da  Lei  53/1984,  o  previo 
recoñecemento  de  compatibilidade,  e  cuxa  competencia  corresponde  ao  Pleno  da 
Corporación Local (STS de 13 de novembro de 2001; artigo 50.9 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado polo 
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  novembro),  previo  informe,  no  seu  caso,  dos 
Directores dos Organismos, Entes e empresas públicas.

O recoñecemento de compatibilidade non poderá modificar a xornada de traballo e 
horario do interesado, e quedará automaticamente sen efecto en caso de cambio de 
posto no sector público.

O persoal ao servizo das Administracións Públicas non poderá invocar ou facer uso da 
súa  condición  pública  para  o  exercicio  de  actividades  mercantís,  industriais  ou 
profesionais.

Trátase dun acto regulado, sempre que non concorran os supostos de prohibición e 
cúmprase o disposto na Lei reguladora.

B. A resolución motivada recoñecendo a compatibilidade deberase ditar no prazo de 
dous meses.

C. En canto aos efectos en caso de silencio administrativo, hai que entender aplicable 
o  establecido  no  artigo  24.1  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas,  é dicir,  o silencio entenderase 
positivo.

D.  Todas as resolucións de compatibilidade para  desempeñar actividades privadas 
inscribiranse nos rexistros de persoal correspondentes.

E. O incumprimento da Normativa en materia de compatibilidades será, segundo o 
artigo 20 da Lei 53/1984, sancionado conforme ao réxime disciplinario aplicable como 
falta  moi  grave  (artigos  95.2.n)  do  texto  refundido  da  Lei  do  Estatuto  Básico  do 
Empregado Publico aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, 
e 6.h) do Regulamento de Réxime Disciplinario dos Funcionarios da Administración do 
Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de xaneiro) (STS de 15 de outubro 
de  1994).  A tenor  do  artigo  7.1.k)  do  Regulamento  Disciplinario,  é  falta  grave  «o 
incumprimento  dos prazos ou outras disposicións de procedemento  en materia  de 
incompatibilidades,  cando  non  supoña  mantemento  dunha  situación  de 
incompatibilidade

F. Comprobada a nómina do mes de xuño de 2017 da traballadora solicitante, esta 
configurase en varios conceptos, entre outros:

Soldo

Antigüidade

Complemento de Destino

Complemento Específico
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Esta  informante  resalta  a  non  existencia  dunha  relación  de  postos  de  traballo, 
instrumento organizativo necesario, en consecuencia non se pode dilucidar si en ese 
posto, no complemento específico está valorado a compatibilidade ou non, e si está 
correctamente establecido e valorado debido a falta de tal instrumento organizativo. 
Dende unha interpretación estrita do artigo transcrito (artigo 16 da Lei 53/1984), consta 
que o complemento específico asinado na nómina non supera o 30% das retribucións 
básicas.  Fago  constar  a  recomendación  de  que  se  proceda  a  elaboración  dunha 
Relación de postos de traballo para evitar situacións que non poden dilucidarse debido 
a ausencia  de dito  instrumento  (como son as retribucións complementarias etc  no 
persoal laboral que agora nos ocupa).

En virtude do anteriormente exposto e coa recomendación formulada, de acordo co 
establecido  polos  artigos  14.2  da  Lei  53/1984,  de  26  de  decembro,  e  50.9  do 
Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Entidades 
Locais aprobado polo Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro; e en base ao 
artigo 175 do mesmo Regulamento, elévase ao Pleno a seguinte,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

PRIMEIRO.  Recoñecer  a  Dna.  Magdalena  Fernández  Lago  a  compatibilidade 
solicitada. O recoñecemento de compatibilidade non poderá modificar a xornada de 
traballo e horario do interesado e quedará automaticamente sen efecto en caso de 
cambio de posto no sector  público.  Téñase en conta,  noutra orde de cousas,  que 
estamos ante un acto regulado, sempre que non concorran os supostos de prohibición 
e cúmprase o disposto na Lei Reguladora.

SEGUNDO. Inscribir  o Acordo do Pleno polo que se recoñece dita compatibilidade 
para desempeñar actividades privadas no correspondente Rexistro de persoal.

TERCEIRO. Notificar o Acordo adoptado ao interesado.”

Esta  alcaldía  propón ao Pleno da corporación,  logo de previo  ditame da comisión 
Informativa, a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.  Recoñecer  a  Dna.  Magdalena  Fernández  Lago  a  compatibilidade 
solicitada para traballar como reforzo os fins de semana do verán nun bar.

SEGUNDO.-O recoñecemento de compatibilidade non poderá modificar a xornada de 
traballo e horario da interesada e quedará automaticamente sen efecto en caso de 
cambio de posto no sector público.

TERCEIRO. Inscribir o Acordo do Pleno polo que se recoñece dita compatibilidade 
para desempeñar actividades privadas no correspondente Rexistro de persoal.

CUARTO. Notificar o Acordo adoptado ao interesado.”

-------------------------------------DEBATE PLENARIO-------------------------------------------

Sra. alcaldesa:  o seguinte punto da orde do día é a solicitude de compatibilidade 
dunha  traballadora,  Magdalena  Fernández  Lago.  Como se  comentou  na  comisión 
informativa trátase dunha traballadora que traballa no concello a xornada completa e 
pide a compatibilidade para poder traballar as fins de semana nun establecemento 
privado e este traballo de fin de semana nun establecemento privado. Este traballo de 
fin de semana non afectaría para nada o traballo que fai no concello como traballadora 
municipal e polo tanto a proposta do equipo de goberno é que se lle conceda esta 
compatibilidade.

A Sra. alcaldesa dá paso á primeira rolda de intervencións:

Sra.  Monteagudo  Romero:  Pois  ben,  efectivamente  a  traballadora  solicita  a 
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compatibilidade para traballar os fins de semana, nos meses de verán, e que neste 
caso o informe de Secretaría si que saca unha conclusión e propón que se recoñeza a 
compatibilidade por considerar que se cumpren os requisitos en canto a contía do 
complemento específico ou equiparable pois entendemos que é posible aprobala.

Sra. González Cerviño: Pois nós non temos nada que dicir, é unha decisión do grupo 
de goberno e o que si temos que dar as grazas á Sra. secretaria pola proposta de 
resolución porque, volvo repetir, levamos moitos meses con informes de Secretaría 
sen propostas de resolución ni conclusións. Simplemente nos poñían nos informes de 
Secretaría a lexislación aplicable e rematabamos aí coa data e coa  firma y tacha  e 
entón eu creo que é unha garantía para todos ter a sorte de ter agora un informe de 
Secretaría  desta  maneira.  Non temos nada que dicir  porque nós non estamos en 
contra de que esa rapaza ou esa traballadora vaia traballar a outro lado.

Sr. García Fernández: Ben, nós tampouco temos nada que engadir,  simplemente, 
como sempre facemos, apoiar á traballadora que o solicita. Nada máis.

Os voceiros dos distintos grupos din que non teñen nada máis que dicir na segunda 
rolda de intervencións e a Sra. alcaldesa dá paso a votación.

------------------------------------------VOTACIÓN----------------------------------------------------

Sométese á votación a proposta e resulta aprobada no seguinte sentido:

 8 votos a favor de CxG (Sra. Alfonso Torres, Sr. Quintela Fernández e Sr. 
Uhía Martínez) do PP ( Sra. Monteagudo Romero, Sr. Vázquez Rama, Uhía 
Patiño e Hermida Simil) e do BNG( Sr. García Fernández)

 3  abstencións  do  PSdeG-PSOE  (Sra.  González  Cerviño,  Sr.  Riomayor 
Caamaño e Sra. Fernández Piñeiro)

3  DACIÓN  DE  CONTA  DA  INFORMACIÓN  RENDIDA  AO  MINISTERIO  DE 
FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS: LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2016, 
PERÍODO  MEDIO  DE  PAGO  A PROVEDORES  2º  TRIMESTRE/2017,  INFORME 
TESOURERÍA  E  INTERVENCIÓN  MOROSIDADE  2º  TRIMESTRE/2017  E 
EXECUCIÓN TRIMESTRAL 2º TRIMESTRE/2017

Dáse  conta  ao  Pleno  da  información  rendida  ao  Ministerio  de  Facenda  e 
Administracións Públicas:  Liquidación do exercicio 2016,  período medio de pago a 
provedores do 2º trimestre/2017, informe de Tesourería e Intervención de morosidade 
do 2º trimestre/2017 e execución trimestral do 2º trimestre/2017.

Quedan enterados.

4 RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA

Dáse conta ao Pleno dos decretos da Alcaldía do mes de xuño, núm. 393 ao 479 e das 
actas das Xuntas de Goberno Local do mes de xuño, núm. 19, 20, 21 e 22 do 2, 12, 16 
e 23 de xuño de 2017.

Quedan enterados.

B Parte de control dos órganos de goberno

5 MOCIÓNS DE URXENCIA

Sra. alcaldesa: ¿Algunha moción de urxencia? ¿Partido Popular?
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INCIDENCIA, sendo as vinteunha horas, fai entrada no salón de Plenos Dª Paula 
Simal Mayo.

Sra. Monteagudo Romero: Si, nos traemos unha

Sr.  García  Fernández:  Desculpe  señora  alcaldesa  nos  temos  unha  moción  por 
urxencia que vai no mesmo sentido.

Sra. González Cerviño: Tamén nós.

Sra alcaldesa: Entón recollémolas todas.

Sra. González Cerviño: ¿Está firmada esa?

Sra. alcaldesa: Esta si

Sra. González Cerviño: vale, vale.

Sra. alcaldesa: Bueno, voulle pedir a interventora, perdón a secretaria que acaba de 
ler  as tres mocións que dea o seu informe aínda que sexa verbal.

Sra. González Cerviño: ¿non votamos a urxencia?

Sra. alcaldesa: Non, primeiro que informe ela

Secretaria: Ben, en relación á moción presentada polo Partido Popular o primeiro que 
solicita  é  que se teñan en conta  as demandas dos veciños na zona de Baño en 
relación coa obra, ese é un rogo, solo existe unha moción se non ten cabida en rogos 
ou preguntas, isto é un rogo  simplemente. Iso non significa que vostede non o poña 
no punto de rogos e preguntas, por suposto que o pode tratar. En canto o seguinte, de 
realizar unha serie de melloras no obra, a ver, estamos ante unha obra que ben é certo 
que o proxecto foi aprobado en Pleno pero foi adxudicada pola Xunta de Goberno que 
é o órgano de contratación, entón eu considero que a efectos de modificar algo que 
teña que ver coa Xunta de Goberno  Local debe haber en todo caso un informe técnico 
previo  que  o  xustifique  para  proceder  a  esas  modificacións,  en  todo  caso,  a 
competencia é da Xunta de Goberno e máis tendo en conta que se trata de unha obra 
que está adxudicada e en contrato formalizado,  o Pleno tamén debería ter iso en 
conta a efectos de posibles indemnizacións, bueno, e en relación,  tamén me gustaría 
matizar que tódalas  mocións que se presentan na parte de control do Pleno, nunca 
son resolutivas solo son resolutivas se se presentan na parte dispositiva porque foron 
previamente, fíxose un expediente e foi cos informes oportunos. En relación a moción 
presentada polo PSOE, pois me reitero un pouco no mesmo, o que trata é un pouco 
de modificar  o  proxecto  e  tampouco  considero  que o  Pleno  da  Corporación poda 
modificar un proxecto sen previa existencia dun informe técnico e mais aínda tendo en 
conta  o  que  dixen  antes,  que  tamén  temos  o  acordo  da  Xunta  de  Goberno 
adxudicando e un contrato formalizado. En relación a do BNG de paralización das 
obras pois mais do mesmo, o órgano competente é a Xunta de Goberno para paralizar 
as obras non é o Pleno da Corporación, esa é a opinión que eu lles dou. Que esto non 
significa que cada unha de estas mocións si  se  pasan a oficina técnica   e hai  un 
informe técnico e posteriormente un informe xurídico non podan vir o Pleno na parte 
dispositiva,  tampouco  vaian  vostedes  a  pensar  que  eu  estou  coartando  a  súa 
liberdade, para nada, pero non e  a forma agora mesmo como está pedir aquí que se 
paralice unha obra porque o  Pleno en este momento non é o competente, non sei si 
me expliquei ben.

Sra.  Montegudo  Romero:  Eu  entendo  perfectamente,  nos  non  pedimos  que  se 
paralice a obra precisamente porque entendemos que non podemos pedilo, pero si 
creo que expoñemos claramente cales son as demandas que teñen os veciños na 
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exposición de motivos e o que estamos pedindo é que se teñan en conta as súas 
demandas e que se proceda a realizar a mellora solicitada prexudicando o menos 
posible o normal desenvolvemento da obra e o cumprimento dos prazos establecidos 
para súa execución. Creo que as, xa que pasamos a tratar directamente a moción e 
vamos a votar  a urxencia polo que vexo, pois entendemos que as solicitudes dos 
veciños non son modificacións substanciais do proxecto se non melloras que se poden 
facer sen mais complicación, eles o que solicitan, o que veñen solicitando é que se 
amplíe o mínimo ancho da zona de aparcamento porque é moi xusto para  aparcar e 
bueno,  dependendo da habilidade do condutor se pode chegar   a invadir  parte da 
calzada, piden que se amplíe na medida do posible as prazas, que se reducen prazas 
de aparcamento ca obra, que xa son contadas, para os residentes e usuarios dos 
negocios da zona piden que a baixada, o acceso a zona de Anido que está quedando 
moi estreito porque as beirarrúas están ocupando parte do que era a calzada, pois que 
se reconsidere iso e que lles parece excesivo o numero de arbores para a zona e as 
alturas  das  beirarrúas  en  algún  tramo,  non  nos  parece  que  iso  sexan  unhas 
modificacións substanciais do proxecto, entendemos que o pleno pode e debe ter en 
conta as demandas sobre todo cando vemos aquí que nos achegan pois un montón de 
firmas, case 800 firmas de veciños da zona. Se a xunta de goberno local é quen ten a 
competencia para facelo, pois o que lle pedimos é que o faga. 

Sra. alcaldesa: a ver, tal cal informou a secretaria, non procede votar a moción en 
Pleno, de todas maneiras imos a   falar sobre elas igual, ¿vale?, logo se quere ten 
outro turno de intervención sen problema e vamos a falar igual para as tres mocións e 
vamos a debatelas igual aínda que non votemos e logo vos comento,  a ver,  para 
chegar a unha conclusión claro que si, en calquera caso despois do que acaba de 
informar a secretaria aínda que se aprobara algunha non sería vinculante co cal  sería 
igual, vamos a escoitar igual, a debatelas igual e a escoitar igual o que teñan que dicir 
os grupos da corporación. Cos veciños xa falamos en varias ocasións e volveremos a 
falar todas as veces que faga falta e vamos a debatelas igual porque o tema nos 
parece  importante,  pensamos  que  se  debe  de  falar  de  el  igual,  aínda  que  non 
corresponda  o  Pleno  tomar  a  decisión  como  informa  a  secretaria  e  aínda  que  a 
decisión que se tome no pleno non sexa vinculante, para nos é importante escoitar os 
grupos da corporación igual que é importante escoitar os veciños, así que vamos a 
debatelas igual e falar igual de elas.

Sra. González Cerviño: Pois vamos a ver, nos creemos, sinto e non  estar de acordo 
co informe da señora secretaria, de ningunha das maneiras, eu teño clarísimo que se 
nos están conculcando os nosos dereitos fundamentais, clarísimo, ou sexa, ¿dende 
cando no Concello de Muros non se pode traer unha moción por urxencia? cando 
dende logo o orde do día pon mocións de urxencia, e iso de que non son dispositivas, 
de que non son, ou sexa, que non hai obrigación de cumprilas, a min me gustaría ver 
un informe xurídico  con respecto a isto, tampouco estamos de acordo desde o partido 
socialista, de ningunha maneira, o único que se saca cando aquí é de impedir que os 
veciños de Muros  e todos os grupos da oposición unanimemente, porque temos tres 
mocións exactamente iguales, que pedimos que se escoite os veciños e que se lles 
faga caso, non soamente que se escoite porque tódolos veciños viñeron a falar coa 
señora alcaldesa e cos técnicos e claro, palabriñas moi boas, palabriñas de Santa 
Teresa como sempre pero caso ningún, e ¿porque caso ningún? porque agora mesmo 
eu fun en dúas ocasións hoxe a mirar a obra e a min recórdame os interditos, os 
antigos interditos, que había que paralizar as obras de forma urxente porque facían as 
obras de todo correr de noite, e o que está facendo agora mesmo alí en Baño, agora 
mesmo hai dous bolquetes soltando formigón con orde da señora alcaldesa que non 
vos engane, que non vos engane, con orde da señora alcaldesa, para que a moción 

Concello de Muros

C/ Curro da Praza, 1, Muros. 15250 (A Coruña). Tfno. 981826050. Fax: 981762257



 

que traemos o Pleno e que se encontra sorprendida tanto ela como a secretaria, por 
iso, ese é o argumento,   de dicir,   non vamos deixar votar a moción no pleno nin a 
urxencia porque sabe que se vai a aprobar e se se aproba si é executiva, porque un 
acordo plenario si é executivo e ai si tiñades vos a forza e nos tamén de pedir que a 
obra  se  modificara.  Que  non  se  pode  modificar  polo  Pleno?,  tampouco  estou  de 
acordo,  perdoa,  e  non  vou  a  utilizar  unha palabra  mais forte,  tampouco estou de 
acordo, porque os proxectos, tráense a aprobar o Pleno, aprobámolos aquí no Pleno, 
primeiro é moi forte; segundo, o Pleno é o órgano supremo do Concello de Muros co 
cal, si o pode facer o grupo de goberno, mais o pode facer o Pleno, bastante mais, é 
mais. é o revés, hai cousas que non pode facer o grupo de goberno e si o pode facer o 
Pleno, e aquí pasa o mesmo, o único que hai que ter e vontade de facer as cousas e 
non a hai, a única vontade que hai aquí agora mesmo é de que non se vote, vale?,  
pero eu creo que esto co apoio dos veciños de Muros témolo que levar os tribunais, 
porque eso é conculcar os dereitos fundamentais tanto dos veciños como os nosos, 
nos temos dereito a presentar no Pleno por urxencia, ¿como que non? despois xa verá 
vostede si   as executa ou non porque loxicamente gran parte das mocións que se 
aproban aquí non as executa, ben pero non ten mais remedio que levalas o Pleno, 
pese a que buscaron unha artimaña para non levalas e con respecto a modificación do 
proxecto,  non  soamente  é  unha  modificación  substancial,  é  unha  pequena 
modificación que se pode facer en obra perfectisimamente, non hai ningún problema 
por  modificar,  non  o  houbo  nunca  porque:  ¿canto  é  a  diferencia  no  proxecto  de 
modificar  a  beirarrúa  en  que  mida  1,90  en  que  mida  1,80?  ¿cal  é  a  diferencia 
economicamente? pois aínda se aforran cartos, aínda se aforran cartos, co cal cabería 
dentro  de  esa  modificación  substancial,  pero  vamos  mais  alá,  señora  secretaria, 
vostede ten que saber que é unha cousa que se chama el   “ius variandi" teno que 
saber porque é licenciada en dereito entón ten que sabelo, e é a facultade que ten a 
administración de modificar os proxectos, ¿vale?, co cal, non se vai modificar este 
proxecto porque non hai vontade política, que saibades que cada vez que veñades a 
falar ca alcaldesa e co grupo de goberno, van a contestarvos como vos contestaron, 
pero non van a facer nada, o concelleiro de obras contestou que si non tendes onde 
aparcar que podedes aparcar no  Cachón,  que ya nos llega también, vamos, ou sexa, 
un concelleiro que lle di os veciños que vaian a aparcar nun parque público xa nos 
chega  ben  tamén,  ou  sexa,  parécenos  vergonzoso  e  nos pedimos  como  o  BNG, 
pedimos a paralización inmediata  da obra,  como si  fose un interdito,  exactamente 
igual, hai que parala, a obra hai que parala, e tampouco pasa nada que se modificaría 
despois, pero con efectos de aforrar cartos o Concello e non prexudicar o contratista 
pois mellor sería facer agora as modificacións e non facer como están facendo a todo 
correr, traes dous bolquetes soltando, é dicirlle agora é tarde, non é tarde, non é tarde, 
estamos en tempo de facelo, o que pasa é que non hai vontade,   e que a señora 
secretaría se molle ata aí dicindo que non se pode traer unha moción de urxencia o 
Pleno, me parece primeiro forte; segundo: que existe o "ius variandi" tamén o sabe 
vostede como min e como todos os que estamos aquí, que agora o acabo de explicar, 
¿que se pode modificar o proxecto? claro que si, claro que si, non soamente de forma 
substancial, e nos o único que pedimos é que o que pediron os veciños e creo que o 
pedimos  todos  os  grupos  da  oposición,  ou  sexa  que  ten un  problema  señora 
alcaldesa, estámolo pedindo todos os grupos da oposición,  non lle estamos dicindo a 
xente que vaian a aparcar o Cachón, e ademais non están pedindo nada que isto fora 
do Cacho, nada fóra do Cacho, o único que pedín é conservar a maior parte dos 
aparcamentos, me parece do máis normal, si antes eles aparcaban na porta da súa 
casa, ¿porque non van poder aparcar agora? si o único que se fixo foi facer unha rede 
de saneamento e mellores beirarrúas e as beirarrúas, ¿porque non van poder aparcar 
agora? ¿porque alguén lle gusta máis e queda mais bonito quitar os aparcamentos? 
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pero eso non é o fundamental,  o fundamental é dar servizo os veciños ¿por que? 
porque esa obra non se fai cos seus cartos, faise cos cartos dos veciños e eles teñen 
dereito a dicir querémola así, sempre e cando non se saian da lei e non se están 
saíndo, porque están pedindo que se faga de acordo cas normas existentes, que se 
faga de acordo cas normas de viabilidade, que quede 1,80 de beirarrúa, que o resto 
quede de aparcamento, que se melloren os cruces, que se consiga visibilidade dende 
o cruce e o transcurso de dous coches,   como podían pasar antes, ou sexa, non se 
pode facer unha obra para empeorar nin para prexudicar os veciños/as, ¿vale?, non se 
pode,  entón,   a min paréceme moi  normal  que estea cabreados e que pidan,  que 
reclamen o  que lles toca, tamén están pedindo simplemente que se cambie un bordillo 
que hai na esquina de ala, onde está  a sala para conseguir uns aparcamentos diante 
e: ¿tamén lle parece unha modificación que ten que ir a xunta de goberno con 50 
informes técnicos? de onde? ¿cantas veces trouxemos a este pleno? aínda eu creo 
que  no  pleno  pasado  ou  no  anterior  modificamos  un  dos  proxectos  do  ...  Sra. 
Monteagudo  Romero:  40.000  modificamos  aquí,  Sra.  González  Cerviño:  pleno, 
trouxéstelo a modificar aquí o pleno 40.000 proxectos, o último do plan de obra da 
Deputación, había un error de non sei que e modificámolo aquí sen ningún problema, 
non  houbo  discusión  ningunha,  no,  no,  modificámolo,  todos  levantamos  a  man  e 
modificámolo, ¿por que? porque era un beneficio para o pobo, bueno, agora non, pero 
isto é un capricho puro e duro e cada vez que veñades a falar con esta señora ides a 
encontrar moi boas palabras pero, pero solución ningunha, ningunha, e menos agora 
porque  acabamos  de  escoitar  un  informe  da  señora  secretaria,  e  ben,  e  ben, 
seguramente  vaille  a  salvar  a  vostede  a  pel,  pero  a   dela?  imos  ver,  porque  é 
conculcar basicamente os dereitos fundamentais a os concelleiros temos dereito a 
presentar  mocións,  que  ela  teña  unha  opinión  me  parece  moi  ben  pero  que  as 
mocións sempre se presentaron en esta parte onde pon aquí de  mocións de urxencia 
despois de todo levase facendo no Concello de Muros 20 anos, ¿vai a ser o primeiro  
día? e ¿por que? porque non lles interesa a parar a obra e mentres están falando,  
discutindo alí están acabando a obra, alí hai dous bolquetes terminado a obra, pero 
que saibades que ese non é motivo para non poder modificar a obra, e non poder 
poñer esa obra como vos que sodes os veciños que vivides alí, ela vive en Esteiro e 
eu vivo no Cabo entón a min non me prexudica moito, pero a vos si, ¿vale? ese é 
calidade de vida para vos, se queredes pasar por eso, pois chapo, pero que saibades 
que aquí non  tedes nada que vir buscar, porque xa o vedes, ou sexa, traemos unha 
moción, conseguides falar con todos os grupos da oposición, poñernos a todos de 
acordo, que non é fácil, algúns da oposición cada un tira para un lado e a maior parte 
das veces estamos peleados ¿vale? en esta ocasión estamos todos de acordo, menos 
o grupo de goberno, e a señora secretaria que di que non se pode nin votar, eu creo 
que esto, desde logo si non votamos, eu asegúrovos e prométovos que eu vouno levar 
os tribunais, sen lugar a dúbida.

Sr. García Fernández:  Ben, non será este humilde concelleiro o que pretenda dar 
leccións aquí a ningún funcionario público nin moito menos, tamén quero aproveitar 
para darlle a benvida a señora secretaría xa forma parte de este Concello co que 
acabamos de escoitar xa se pode sentir totalmente involucrada no día a día deste 
Concello. Como dixen evidentemente non sería eu que lle de leccións do que se pode 
ou  non  se  pode  aprobar,  o  que  si  creo  que  está  claro  é  que  hai  un  conflito  ca 
veciñanza de baño, e ese conflito, tense que resolver, porque no podemos aprobar e 
facer as cousas en contra da veciñanza; por iso nos tamén dende a nosa humildade, 
non pretendemos aquí  dicir  cales son as modificacións que hai  que facer,  si  ben, 
tamén  recollemos  as  cousas  que  os  veciños  entenderon  que  hai  que  modificar, 
entendemos que ten que ser un técnico municipal quen decida si esas modificacións 
se poden facer ou non, pero si penso que todos os proxectos, sobre todo cando crean 
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un conflito como neste caso, se teñen que parar consensuar tranquilamente e resolver 
con responsabilidade e con tranquilidade sen ameazas de tribunais nin cousas raras, 
pero resolvelas e facer que os veciños teñan realmente, podan utilizar os espazos 
públicos e con calidade que é o que se pretende cando se fan as obras,  por iso 
traemos por vía de moción de urxencia, non por vía de rogo para que puidese dar o 
debate, porque nos rogos non sei si funciona así en todos os lados, pero aquí os rogos 
non se debaten, simplemente se comentan e recorremos a esta opción para que se 
puidese debater, sen máis.

Sra. alcaldesa: ¿Algo mais que engadir?

Sra. Monteagudo Romero:  Pois si, bastante máis que engadir. Señora Alfonso: se 
vostede estaba tan preocupada e tiña tanto interese en debater este tema, o normal 
era que o trouxera vostede que é a que marco a orde do día, do Pleno. Si nos está 
obrigando, sabe como é a situación, obrigou os veciños a ter que recorrer a recollida 
de sinaturas e a todos os grupos políticos porque levan tempo falando con vostede e 
non lles fai caso, non se lle fixo caso e o final pois tiveron que recorrer a recollida de 
sinaturas  e  a  efectivamente  falar  con  todos os  grupos políticos,  esto  non  é  unha 
cuestión política que prantexemos os grupos, isto é unha cuestión de eles, eles que 
ven que a hora de executar a obra no seu día a día lles vai a afectar na súa vida, todas 
as cousas no plano ves unha cousa e na realidade ves, pois cando se executa ves 
outra, o que están pedindo non son cousas desproporcionadas nin irrazonables, son 
cousas que calquera pois penso eu, pode entender, pode entender; alí a maioría dos 
edificios non teñen garaxe como dixen antes, están xa non para os negocios, para os 
propios residentes están quedando sen prazas e non é de recibo que unha obra desta 
envergadura que se fai  para mellorar o que non se ve que é o saneamento, pero 
tamén o que se ve que son as beirarrúas, teña o rechazo dunha gran maioría dos 
veciños da zona, xa sabemos que vostede alí quitou moi pouquiños votos, nesa mesa, 
pero bueno, pero bueno, fágalle un pouco de caso, fágalle un pouco de caso, porque 
non chegou o 10 % da mesa pero, pero bueno, me parece que 800 firmas de veciños 
merecen un mínimo de atención, é moi dilixente vostede cando se trata de recoller 
firmas e de contar firmas para cousas eu son competencia doutras administracións, 
pero cando lle toda a vostede, cero, canto mais  lonxana estea a competencia, mais é 
a  actividade  que  desenvolve,  eso  non  ten  nin  pes  nin  cabeza  señora  Alfonso,  si 
vostede estaba tan interesada en recibir os veciños e en que falásemos de isto, ¿por 
que non o trouxo o pleno? ¿porque nos obriga a nos a traer unha moción por urxencia 
que agora nos están dicindo que agora non se pode votar? se tiña tanto interese, 
¿porque non o trouxo? 

Sra. alcaldesa: ¿rematou?

Sra. Monteagudo Romero: Acabei, acabei

Sra. alcaldesa:  ¿quere engadir algo?(diríxese a voceira do PSdeG-PSOE)

Sra. González Cerviño: Si, eu aínda non teño claro ¿porque non nos van a deixar 
votar a moción?, non o teño claro eu ou sexa, ¿porque a señora secretaria interpreta 
que é un rogo? ¿Por iso non nos van deixar votar a moción? Eu non entendo porqué 
non podemos votar esta moción. Ou sexa que cada vez que traiamos unha cousa que 
interpretemos que chove do Norte, ¿non podemos votala? Ou sexa ¿a partir de agora 
non se vai a poder traer mocións por urxencia? e que non o entendo.

Sra. Monteagudo Romero: que as poñan na parte dispositiva

Sra.  González Cerviño:  Si  pero  espera,  pero  a lei  tamén di  que tamén podemos 
presentar mocións por urxencia e non temos porqué traelas na parte dispositiva, si nos 
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poñemos de acordo como nos puxemos agora para poder votar a urxencia e poder 
debater,  debater para que valga para algo, non para como o que quere debater a 
señora  alcaldesa,  a  señora  alcaldesa  que  vamos  a  falar  todos, vamos  a  contar  
cuentos, esto non é o contacontos señora alcaldesa, isto é o pleno da corporación e 
agora vainos a falar de maravilla, ou sexa, a culpa vai ser toda do PSOE porque faino 
todo moi mal sempre, as facturas están ai porque as deixou o PSOE, todo deixou o 
PSOE ai, entón ela que e moi boa alcaldesa, non o pode facer por culpa da oposición, 
e  o  que lle  pasa.  Entón  agora  ven vostede  aquí  20  minutos  explicando  que si  a 
beirarrúa queda mais bonita de amarelo que de verde, que de branco que de no sé 
que, pero de votar nada, e o que din os veciños se lo fuma, e iso que di  a miña 
compañeiro do PP, paréceme a min que ten moita razón, ou sexa, vostede non pode 
estar aquí contando os votos señora alcaldesa, vostede e a alcaldesa, o dos votos xa 
pasou,  non  estamos  en  campaña,  a  xente  ten  o  seu  dereito  a  pedir  o  que  eles 
necesitan e necesitan que a súa casa quede como Deus manda, que teña facilidades 
e non que veña vostede porque non lle da a gana de tocalo e porque  no lle da a gana 
de aprobar unha moción proposta por todos os veciños de Muros, por todos os veciños 
de Baño, e por todo os grupos, dixen ben do veciños de Muros, porque representamos 
os veciños de Muros, non lle da a gana de que se vote, ¿vale? e buscamos unha 
artimaña, pois esa artimaña, me parece a min que vai quedar en saco roto porque non 
vexo eu porque non se pode modificar,  ¿porque non se pode recortar un pouco a 
beirarrúa? non sei porque non se pode, ¿que fai falla algún informe técnico? dende 
logo, si de acordo, pero ¿canto fai que esta xente foi pedir o informe técnico? ¿cantas 
veces foi arriba a falar co técnico? e ¿cando se lle dou a orde o técnico para modificar 
o proxecto?, nunca, nunca, nunca por que non hai interese de facelo, non hai interese, 
o que pasa que quere quedar ben eh, vou quedar on todo e co que teño, vou a quedar 
de maravilla, pero as beirarrúa cando saian  de aquí xa están listas,  ou sexa,  se se 
mete o pe alí encima, xa non pega porque seguramente compraron cementos rápidos 
de ese de facer  e non é unha broma porqué a min esto déixame moi preocupada 
porque a partir de agora non podamos traer mocións de urxencia porque a opinión da 
señora secretaria é que non, que as mocións de urxencia non se poden  executar, non 
e  non e  entón cada  vez  que  se  trae  haberá  que traerlle  a  moción a  secretaria  
¿vostede que cree? ¿isto é un rogo ou é unha moción? e que  temos que preguntar, a 
min paréceme moi forte o que esta a pasar hoxe aquí, e creo que non debemos pasar 
por  isto,  creo  que  non  debemos  pasar  por  isto,  non  podemos,  non  podemos 
consentirlle que se traia o pleno o que queira ela e o que a ela non lle guste e vexa 
que se vai a aprobar con votos de toda a oposición, iso non se trae, non, iso non o 
poñemos e non o traemos. Paréceme moi forte, pero bueno, que saibades que dende 
logo o grupo socialista vai a seguir loitando isto, ides saír de aquí e ter a obra feita,  
pero nos imos  recorrer isto, e non é unha ameaza, o uso da lei non é unha ameaza, é 
un dereito que temos todos, e ti deberíalo saber ¿vale? deberías ser o primeiro, todos  
temos dereito  a lei,  todos,  e non é unha ameaza,  é  un dereito  que temos e  que 
pagamos todos, co cal iso, nos non imos a ameazar, a min parécenme moi ben as 
palabras huecas, as palabras  huecas do representante do BNG que o final non valen 
para nada, ou sexa, o final levanta a man, ten que mirar a ver cando levanta a man a 
alcaldesa,  se  levanta  a  dereita  ou  se  levanta  a  esquerda  tamén,  leva  así  toda  a 
lexislatura. e en este momento fixo a moción pero se tivera que votar votaría con ela e 
se non, admítense apostas.  Dicirvos que imos seguir  dende logo, dende o partido 
socialista imos seguir pelexando por isto, non por isto solo, si non porque non se nos 
conculquen  os  nosos dereitos  fundamentais,  porque temos dereito  a  presentar  as 
mocións que queiramos, primeiro de forma e prazo e logo de urxencia, que xa non nos 
dan a opción a votar a urxencia, eiquí non se vai a votar nada, agora imos ter un 
dialogo marabilloso, vainos explicar todo moi suave moi ben, pero non se vai falar 
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nada porque non nos vai a deixar votar, así de grave, este é o goberno de compromiso 
por Galicia, a transparencia que trouxemos o Concello de Muros e vos aprobastedes o 
soldo, por iso están aquí, se non estaban na casa os tres, vos aprobácheslledes o 
soldo.

Sra. alcaldesa: ¿rematou?

Sra. González Cerviño: De momento si, nos queremos votar, o PSOE quere votar.

Sr.  García  Fernández: Ben,  mais  ala  de  mitins  políticos  por  ser  un  pouquiño 
resolutivos, eu si necesito converter isto en rogo, convértoo, eu o que rogo e que o 
grupo de goberno convoque os grupos da oposición e os veciños a unha reunión co 
técnico e que entre todos poidamos dar solución a este problema, que iso creo que é o 
fundamental, creo que queda ben claro e a vista de que non é un tema que se poida 
deixar pasar, que non é unha cuestión de unha diferencia de opinión entre o goberno e 
os veciños e a demais considero que é un tema de calado que debemos, eu polo 
menos ofrézome a colaborar e que entre todos solucionemos este problema.

Sra. alcaldesa: Imos a ver,  antes de que fale ¿Queres dicir ti algo por alusións? pois 
veña, dalle, despois falo eu.

Sr. Quintela Fernández: Despois de ver o aproveitamento político que están facendo 
dado que todos os que estamos aquí somos membros da corporación  aprobamos o 
proxecto ala polo final de 2015 por unanimidade e ninguén naquel momento plantexou 
ningunha dubida sobre o ancho de beiravía,   sobre o ancho a beirarrúa,  sobre os 
saíntes dos pasos de peóns, as dimensións nin demais. dicir, primeiro: e xa falado con 
algúns dos veciños que están aquí, non con todos e xa lles dixen no seu momento, 
isto  non é un capricho,  isto  obedece a  criterios técnicos.  Hai  dúas normativas de 
ámbito estatal, que non as inventei eu, que as fixo o ministerio onde se mencionan 
dous conceptos que aquí son os que mais afectan polas demandas que fan os veciños 
e que eu alí nunha ocasión xa lles expliquei e aquí lle intentei explicar noutra ocasión. 
Estamos falando por unha parte da normativa 8.3, perdón, a 8.1, di: “do ministerio,  
onde fala dos pasos de peóns, para dispor dun paso para peóns con prioridade para  
estos deberanse reunir as condicións seguintes, que o paso este situado nun poblado,  
que  as  intensidades  de  circulación  tanto  de  vehículos  como  de  peóns  sexan  
importantes  si  ben  inferiores  as  que  aconsellan  a  instalación  dun  semáforo,  se  
estivese permitido  o estacionamento  no poblado,  prohibirase dende alo menos 10  
metros antes do paso de peóns”, se van alí e miden a distancia que hai en ningunha 
lle estamos dando os 10 metros, pero isto a nivel estatal pero que tamén a Xunta, as 
normativas de nivel estatal solen facer unha orde, unha circular para os técnicos no 
momento que teñen que informar, e leo tamén unha orde circular da Xunta de Galicia, 
onde  di,  “pasos  de  peóns,  o  paso  de  peóns  é  unha  das  sinalizacións  mais  
controvertidas nas travesías de estradas canto menos compacta sexa e pola tanto non  
facilita  comprensión do treito por parte do condutor,  así  e frecuente o atropelo en  
pasos de peóns polo exceso confianza destes, de feito, teñen preferencia fronte a falla  
de percepción do condutor, por elo ante a permanente presión dos peóns para pintar  
pasos por doquier, sendo normalmente o propio concello o peticionario polo que debe  
facerse un esforzo didáctico cara eles e o mesmo tempo onde as condicións sexan  
favorables,  dispor  os  pasos  co  maior  numero  de  garantías  para  facilitar  a  súa  
percepción,  sinalización,  reflectórias,  iluminación diferente,  etc.  non sirve o uso de  
cores diferentes o branco, lembrase que a normativa vixente so utiliza como marca  
indicadora do paso de peóns a marca branca, polo que se debe instar os concellos  
que os cebrean en cores que corrixen a sinalización”; isto non ten efecto ningún pero 
bueno,  para  que vexan que non me salto  nada,  e  sigue:  “so nos treitos  urbanos 
poderase  habilitar  pasos  de  peóns  e  ciclistas  con  prioridade  coas  seguintes  
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condicións, e leo, que a velocidade de circulación na estrada non sexa superior a 50  
Km/h,  que se cumpran as  condicións  de visibilidade de parada que se esixen no  
apartado 3.2 da norma 3.1.1 e c para a velocidade de circulación na estrada”,  leo 
porque despois farei unha referencia das distancias a que se refiren esta normativa 
3.1, “que o treito conte con beirarrúas, que sexa restrinxido o aparcamento no lateral  
da calzada 10 m antes do paso en cada un dos sentidos de circulación, que o paso  
conte con iluminación”. acábovos de ler unha normativa estatal e unha translación que 
fai a Xunta os seus técnicos, 10 m antes do paso de peóns por seguridade, cando lin 
eso da norma do 3.1, a que se refire as distancias, e fala de distancias de visibilidade 
así como distancias de cruce e de parada e vos leo, isto xa referente ao que é o cruce 
da baixada de Anido,  "cruce dunha estrada dende unha vía secundaria,  cando un 
vehículo pretende cruzar unha estrada, os vehículos B e C que circulan polos dous  
sentidos da vía principal, deberán dispor dunha visibilidade igual ou superior a maior  
das resultantes entre a distancia de cruce e a distancia de parada”. Hai unha formula 
onde se aplican varios conceptos pero o final de todo esto conta cunha táboa, ten a 
normativo o seu dispor, pódea buscar sen problema ningún.

Sra. González Cerviño: Entón non no la lea.

Sra. alcaldesa: Siga Quintela, siga

Sr Quintela Fernández: ¿para que quere a fórmula?, nesta circular da Xunta hai unha 
táboa, e que isto ten varas paxinas, non é un documento pequeno. e figura, anexo 2,  
táboas resume de visibilidade de parada e  de cruce onde figuran unhas distancias nas 
que non se debería estacionar e menciono, e unha táboa con dúas entradas, unha de 
elas e a velocidade da vía, a velocidade da vía fixada en 50 Km/h, a distancia de cruce 
a demais fixada polo numero de carrís que cruzaría o vehículo, a distancia de cruce 
para un vehículo lixeiro a unha velocidade de vía de 50 Km/h. ven fixada en 83 m. e a 
distancia de visibilidade de parada para 50Km/h dependendo das pendentes da vía de 
acceso estamos falando entre 57 e 48 m. de distancia, e esto dígoo porque aquí hai 
quen pensa que isto é un capricho e eu xa dixen en máis dunha ocasión  que non e un 
capricho e que obedece a criterios técnicos. mais ala índonos os anchos de beirarrúa 
de vía e de aparcamento, e xa dixen nunha ocasión alí tamén, as vías deben manter 
unha uniformidade de trazado e non andar segundo teñamos ou non teñamos ancho, 
andar metendo ou sacando elementos por doquier, e digo porque ao final un  cando 
vai  nun  vehículo  o  que  lle  marca  a  traxectoria  é  a  uniformidade  no  trazado,  a 
uniformidade no trazado marcouse na obra que se executou hai algo mais de 1 ano, 
alí diante do colexio, nesa obra fixouse o ancho de aparcamento para os vehículos no 
tramo da travesía, ese ancho é o que se mantén nesta ocasión e digo que ese e o 
ancho que se mantén para aparcamentos para manteres a uniformidade de trazado e 
evitar riscos para os condutores, a beirarrúa nesta obra queda co ancho resultante 
despois  de  manter  a  uniformidade  de  trazado,  e  máis  agora  mesmo  esta  todo 
descuberto pero aínda faltan elementos por colocar nesa rúa que van reducir o seu 
ancho como son escalóns de entrada os edificios.

Sra. alcaldesa: bueno, imos a ver, vou empezar polos votos, se o problema fosen os 
votos,  probablemente nin recibiría os veciños, probablemente, porque e verdade que 
en esa mesa ou nesas mesas non tivemos votos,  e verdade, entón si  esa fose a 
cuestión,  -interrompe  Sra  González  Cerviño-  perdón,  perdón,  pero  vostede  tamén 
falou de votos, no, no, no vostede tamén falou de votos así que, si,  as dúas. Hai un 
pouco pedinlle un pouco de respecto que a vostede ninguén a interrompeu, así que 
por segunda vez lle volvo a pedir un pouco de respecto, e non so a min, a toda a 
corporación e os veciños que queren escoitar,   supoño o que eu teña que dicir, me 
imaxino, bueno pois si vostede non, quero pensar que vanme escoitar, xa que viñeron, 
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 vanme  escoitar.  Tanto  PP  como  PSOE  porque  os  dous  falaron  de  votos 
efectivamente, se a cuestión fosen os votos probablemente a moitos de eles nin os 
recibía  porque eu  non miro  a  papeleta  de  cada  un nin  teño  pensado facelo  pero 
contando os votos que houbo nesas mesas para CxG, é evidente que hai moita xente 
aquí que non votou a CxG pero a cuestión non é esa, si fora esa tampouco fariamos 
en este mandato algunha obra que fixemos solicitada por persoas votantes de outras 
organizacións políticas que así o recoñecen eles publicamente e que levaban anos 
demandando porque cando alguén solicita unha obra pública non a solicita solo para el 
senon  para  calquera  persoa  que  pase  por  alí,  polo  tanto  o  dos  votos  non  é  un 
argumento aínda que vostede o queira levar aí.  Di  que non van poder traer mais 
mocións por urxencia, claro que as van poder traer como as trouxeron ata o de agora, 
claro que as van poder traer, e sempre que secretaría diga que procede sometelas a 
urxencia, se someterán, como se someteron todas ata agora sen teren que acudir a 
ningún tribunal, como nos tivemos que acudir no noso caso para poder votar algunha 
cando vostede gobernaba como alcaldesa, que ten tela ter que escoitar de vostede 
algunhas cousas eh. Di que o normal e que trouxera este tema o pleno, non o trouxen 
por unha razón moi sencilla, moi sencilla, porque o que piden que fagamos aquí, xa o 
estamos facendo case todo, que é escoitar os veciños e tentar solucionar todo  o que 
se pode solucionar, todo o que se pode solucionar. Estivemos alí, eu non sei cantas 
veces cos veciños,  eu non moitas alí  en obra pero o concelleiro estivo varias e o 
aparellador pois creo que case todos os días falando cos veciños. Nunha ocasión me 
dicían que esta obra se obedece a favoritismos porque viron o aparellador entrar en 
unha casa, probablemente o viron entrar nunha casa, igual que o puideron ver falar 
coa xente da gasoliñeira, igual que o puideron ver falar cos do taller e igual que o 
puideron ver falar cos do bar, igual que o puideron ver falar co que tiña, co dono do 
baixo do Día,  igual que o puideron ver falar co dono do baixo onde está agora o 
“parque de bolas” e igual que o puideron ver falar con algunha señora que está aquí  
sentada no público, claro que o puideron ver falar, eso non quere dicir que este feito 
por ningún favoritismo, quere dicir que o proxecto se fixo falando cos veciños e quere 
dicir que o proxecto se esta desenrolando falando cos veciños; non todo o que piden 
algúns veciños se vai a facer, se vai a modificar porque, e xa llo dixen tamén a varios 
de eles cando viñeron, igual que eles solicitan unhas cousas, hai outros veciños que 
solicitan outras, igual, dunha maneira hai outra, e como di o concelleiro de obras, o 
proxecto se está desenvolvendo segundo criterios técnicos, non segundo favoritismos, 
 ¿a acera pódese estreitar 10 cm.? Si,   e 20 tamén e 40 tamén, a costa do que se 
pode estreitar,  a cuestión é ¿estreitamos a beirarrúa e ancheamos o aparcamento 
onde o hai 10 cm. e evitamos o problema para aparcar que me apuntaban alí? porque 
claro, se os rapaces saen polo lado da carretera, é un perigo que se poden escapar, e 
si o ancho do aparcamento é 10 cm. mais, entón ¿ese problema arranxase? non, ese 
problema non se arregla, é exactamente igual. Eu aparquei alí o meu coche agora 
estando os bordillos postos eh, e eu tampouco son unha condutora tan estupenda, tan 
experta, e dende a roda do coche ata a raia do carril de carretera quedaba bastante 
espazo, así que cando queirades ei de volver a aparcar por alí, que teño pensado 
volver pola zona como vou sempre que podo, volverei a aparcar alí e medides canto 
hai  dende  a  roda  do  meu  coche  ata  a  raia  do  aparcamento.  Os  coches  caben 
perfectamente e ali  se ven.  Con respecto a cantidade de prazas de aparcamento, 
aproveitáronse todas as que se podían aproveitar,  tendo en conta  as medidas de 
seguridade que hai  que tomar,  que por certo,  nalgunha ocasión e non sei  si  será 
prudente que o diga aquí, nin sequera se está a cumprir correctamente a normativa 
porque non se están deixando os 10m. que hai que deixar no sentido da marcha ao 
lado do paso  de peóns,  estase a  deixar  menos precisamente  por  iso,  para  poder 
aproveitar mais pasos de peóns. Hai que ter en conta como dicía o concelleiro que aí 
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falta por colocar accesos a vivendas, hai que ter en conta que hai saíntes de ventas, 
todo isto xa o comentei nas reunións que tiven con vos, e o manteño porque non me 
inventei nada, están alí para ver; e eso estreita o paso para os peóns, algo que insisto, 
nos preferimos darlle prioridade os peóns en este caso que os aparcamentos; iso non 
quere dicir que non se aproveiten todos os que se poden, e a cuestión non é que pase 
unha cadeira de rodas así en liña pola beirarrúa, a cuestión é que si a persoa que ven 
nunha cadeira de rodas se cruza con alguén, se poidan cruzar, a cuestión é,   que si 
temos que acompañar a unha persoa maior enganchada do brazo o poidamos facer e 
non teña que ir ela diante e nos detrás ou o revés,   ese tipo de cuestións son as 
importantes, non que poidamos pasar en fila de un en un por alí, todo iso se tivo en  
conta.  En canto o cruce da baixada da baixada de “Anido”,  xa dixo  o aparellador 
nalgunha  reunión  que  eses  bordillos  son   provisionais  e  que  se  ía  a  mirar  como 
funcionaba, é unha cuestión impórtate, e é que si os aparcamentos chegan xusto ata o 
cruce da baixada de “Anido”, os coches van a aparcar evidentemente, co cal cando un 
coche queira saír non ten visibilidade porque   hai un coche aparcado que lle tapa a 
visibilidade. Se hai beirarrúa ancha eso non pode pasar porque non poden aparcar o 
coche. A altura dos bordillos é a regulamentaria, esta comprobado que as portas dos 
coches abren  sen  problema ningún,  e  un dos motivos  é  impedir  que se  aparque 
encima das beirarrúas, porque eu creo que ninguén quere que pase alí nesa zona de 
Baño o mesmo que esta a pasar noutras zonas que os coches soben por riba das 
beirarrúas  se  non  se  pode  pasar  polas  beirarrúa  se  a  xente  ten  que  pasar  pola 
carretera, entón os bordillos teñen que ter unha altura para que os coches non invadan 
as beirarrúa se así podería seguir con cada un dos motivos. En resumen, escoitamos 
os veciños todas as veces que viñeron, fomos alí, modificáronse algunhas cousas e 
estanse estudando algunhas outras cousas. Aquí unha das mocións fala de, non de 
tapiar, pero si de sacar a visibilidade de algunhas ventas; iso todo está falado co dono, 
estivo ali o aparellador con el, despois de vir aquí el, eu falara co aparellador, e falou o 
aparellador con el alí, igual que ese, moitos outros temas solucionáronse ou se están 
solucionando. Con respecto o de votar as mocións, despois do informe de secretaría, 
eu  podía  perfectamente facer  o que se facía  no mandato  anterior,  non se  vota  a 
urxencia e punto,  pero insisto en que creo que é importante e non me importa volver a 
repetir todo esto e as veces que faga falta, non me importa volver a repetilo e non me 
importa que digan algunhas das barbaridades que acaban de dicir aquí e escoitar un 
mitin político, non teño ningún problema en escoitalo porque cada un queda reflexado 
no que di e en como o di. Total, imos a seguir atendendo e escoitando os veciños e 
modificando  todo  aquelo  que  se  poida  modificar   sen  facer  a  obra  insegura, 
aproveitando todo o que se poida os aparcamentos e facendo todo o que se poida, 
pero non imos a incumprir nin a normativa nin imos a prexudicar a outra xente por 
beneficiar a uns,  polo tanto imos a seguir,  e  si  quere acudir  os tribunais,  non ten 
ningún problema, vaia, e casí a súa casa, non hai ningún problema, cando queira, 
vaia, e isto é todo a pesar de non corresponder segundo secretaría votar esta moción 
aquí, entendía que era bo que se falara igual de ela e que se debatera, deixámolas 
 todas como rogos   independentemente que as queiran repetir,  se o queren repetir, 
 para que conste, pero nos as imos deixar como mínimo como rogos todas elas.

6 ROGOS E PREGUNTAS

                   

Sra. Monteagudo Romero:Moi ben, pois entón ímoslle facer un rogo y que non nos 
tome máis o pelo, nin a nos nin a xente que esta aquí, porque esto non ten xeito, 
poñerse a ler normativas de estradas para dicir para as incumpre e que máis da si as 
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incumpre por dous ou por dous e medio si xa as incumpre, ¿para que di iso? e que iso 
é unha cousa que non ten nin pes nin cabeza y os pasos de peóns pois se poden 
mover non hai  que facer as obras en función de onde esta o paso de peóns, porque o 
paso de peóns se traslada para  outro  sito  e se  adapta  a obra,  tampouco é tanta 
complicación, me parece a min. Bueno, seguimos cas preguntas. A convocatoria de 
subvencións  para  actividades  culturais  e  deportivas  e  bolsas  para  deportistas  O 
Concello de Muros contemplaba o mes de Marzo para a presentación de solicitudes, 
hai  xa  catro  meses que rematou o  prazo  e  non  se resolveu  a  convocatoria,  esta 
situación está a prexudicar as distintas asociacións do concello as que unha vez mais 
temos que felicitar polo seu dinamismo e colaboración, queremos saber cando teñen 
previsto resolver a convocatoria de subvencións. seguimos recibindo moitas queixas 
dos veciños da Fonte Vella, do Chalón e da rúa Real, pola situación de inseguridade e 
ruídos nesta zona, ¿teñen previsto facer algo o respecto ou están esperando a que 
ocorra algún incidente grave para tomar medidas?. Estamos no verán, época na que 
os centros escolares están pechados polo que é o   momento  oportuno para  facer 
obras de mellora neles, en concreto pedimos que coloquen a valla na escola infantil de 
San Xosé que xa ían a poñer nas vacacións de Nadal  e despois nas de Semana 
Santa, ¿van facer a obra no verán para que esté lista para o próximo curso?. O estado 
das marquesiñas na meirande parte do Concello é bastante lamentable, están sucias, 
rotas  e  en  moitos  casos non  cumpren  a  súa  función  de  amparar  os  usuarios  do 
transporte.  queremos  saber  tamén  se  teñen  previsto  facer  algunha  mellora  nas 
marquesiñas. As canchas de tenis do Ancoradoiro, están nunha situación de abandono 
total, cheas de maleza e cas redes rotas, ¿Non teñen previsto facer algunha actuación 
polo menos de limpeza e reposición dos elementos deteriorados?. Un dos baños do 
edificio do mercado, leva meses pechado, ¿non está previsto amañalo?, en xeral as 
instalacións estanse deteriorando por falta de mantemento, e hai incluso elementos 
como soportes das barandillas das escaleiras que ameazan con caer, ¿non se pode 
programar un mantemento mínimo para evitar estas situacións?.  Tamén queriamos 
saber si amañaron a caseta de turismo de Esteiro que xa lle preguntamos no Pleno 
anterior. Temos a demais do primeiro rogo, outro dous, un para que na programación 
de  actividades  do  curso  escolar,  valoren  a  posibilidade  de  ofertar  algún  taller 
relacionado coa reparación e elaboración de maquetas de embarcación de madeira e 
similares para que non se perda o bo facer dos veciños de Muros nestas tarefas. E 
outro relacionado co requirimento que se lles fixo por parte da inspección de traballo 
no mes de febreiro de este ano. teñen un prazo que remato no mes de outro para 
aportar a documentación xustificativa do cumprimento dos requirimentos que teñen 
que ver ca participación dos traballadores nos procesos de selección de persoal para 
que persoal  laboral  temporal  perciba as mesmas retribución que o persoal  fixo do 
mesmo grupo e con que se regularice a situación dos traballadores contratados por 
obras e servizos. o non cumprimento deste requirimento pode acarearlle o Concello 
sancións económicas importantes a demais de agravar  a  situación na  que está  o 
colectivo de traballadores por iso lle rogamos que traten ce cumprir  o esixido pola 
representación dos traballadores e pola inspección de traballo. Nada mais por hoxe, 
moitas gracias.
 
Sra alcaldesa: Ben, en canto a subvencións de cultura e deporte, pois estamos con 
elas e en canto poidamos se resolverá.
 
Queixas por inseguridade e ruídos na zona do Chalón, xa fixemos varias actuacións a 
demais de estar en comunicación continua e constante coa Garda Civil está a Policía 
Local por un lado e a Garda Civil por outro, recentemente houbo outra nova actuación 
 da  Garda  Civil  e  iso  é  precisamente  como  resultado  como  consecuencia  da 
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comunicación que hai entre o Concello de a Garda Civil,  non hai moito tempo que 
houbo unha nova actuación dentro diso.
 
As obras nos coles xa están previstas,  xa está a brigada de obras dende,  bueno, 
dende  que lle chegaron dende os coles a relación de necesidades de tódolos centros 
educativos do Concello, e xa ten programada a brigada de obras a realización de esas 
obras durante agosto para que estén todos elas xa feitas no mes de setembro; e a 
valla  de  San  Xosé  tamén  esta  a  brigada  de  obras  con  ela,  concretamente  os 
mecánicos  xa  dende  hai  tempo  tamén.  Cos  respecto  das  marquesinas,  aquí  en 
realidade solo  estivemos mirando  unha das marquesinas que a brigada de   obras 
tampouco tivo tempo de reparar,  restaurar e mellorar, pero a medida en que vaian 
tendo tempo a idea e que vaian mellorándoas todas. É difícil porque dan para o que da 
a brigada de obras.
Nas canchas de tenis do Ancoradoiro, xa se fixo algunha actuación pero están outras 
pendentes, ¿Non Tono?

Sr. Uhía Martínez: Repúxose o que é o vallado metálico e está pendende de renovar 
toda a zona de postes e redes.

Sra  alcaldesa: Con  respecto  o  arranxos  no  mercado,  na  praza  de  abastos 
precisamente porque somos conscientes de que hai moitas necesidades nos edificios 
e instalación publicas, o obradoiro de emprego que se solicitou, unha das cuestións a 
ter  en conta  polo  obradoiro  de emprego e  para  botar  man deles no obradoiro  de 
emprego  e  formar  o  alumnado ai,  e  precisamente  arranxos de  pintura,  estruturas 
metálicas  en  instalación  municipais,  deportivas  e  instalación  municipais.  E 
precisamente porque temos en conta o estado destas instalacións, si se poden facer a 
cargo do obradoiro de emprego se fará e se non  haberá que botarlle man como sexa 
porqué realmente é serios, esto para todos os edificios públicos, hai varios a demais 
que ai que mellorar, mercados, pavillóns gradas de algún campo de fútbol, hai varios ai 
que están incluídos no obradoiro de emprego. 
 
Por certo con respecto o requirimento de inspección de traballo, aínda que é un rogo, 
dicirlle que as situacións que nos reclama a inspección de traballo pois son contratos 
indefinidos de oitos traballadores, situacións irregulares que veñen habendo dende hai 
moitos anos e que como sabe a demais a inspección de traballo e así o falamos na 
reunión que tivemos, o Concello de oficio, non pode resolver, so hai dúas maneiras de 
resolver  esa  situacións,  unha  de  elas  é  que  o  Concello  despida  a  todos  estos 
traballadores o cal significa paralizar unha boa parte dos servizos do Concello e outra 
é que haxa unha resolución xudicial  que obrigue ao Concello  a recoñecelos como 
indefinidos ou da opción de despedilos, inspección de traballo sabe que non hai outra 
maneira e así quedou constancia. Tivemos varias reunións en calquera caso co comité 
de  empresa,  hoxe  mesmo  tivemos  unha  antes  do  Pleno  e  bueno,  todos  somos 
conscientes e me din o mesmo, que solo hai esas dúas opcións con respecto a esta  
situación.  A min  ninguén  me comunicou  ningunha,  nin  ningunha  das persoas que 
estivo na secretaria do Concello nin ningún avogado laboralista co que consultei nin 
ningún dos asesores do comité de empresa nin a propia inspectora de traballo e dígoo 
aquí xa que parece que vostedes saben a opción polo que comenta que si  alguén 
sabe  da  maneira  de  regularizar  esas  situacións  de  xeito  rápido  sen  prexudicar  a 
ningunha de esas persoas que levan anos traballando no Concello eu estou encantada 
de que ma comuniquen e de levala a cabo de xeito inmediato, o dixen no comité de 
empresa e o dixen a inspectora de traballo e o digo onde queirades. 
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Sra. González Cerviño: Bueno, imos a ver. eu quero preguntar si ¿todos os veciños 
de  Muros,  dende  Louro  ata  Esteiro  somo  iguales?  logo  quérolle  facer  un  rogo  o 
concelleiro de obras ou a vostede, rógolle xa que dixo que a obra de Baño non se 
pode modificar debido, despois de ese master, de ese master que non leu ai o boletín 
de pe a pa, leunos un boletín despois de todo iso e non dixo que o problema mais 
grande era a colocación dos pasos de peóns, rógolle o señor concelleiro de obras, o 
señor enxeñeiro, que vaia a medir e que non diga que distancia hai non pasos de 
peóns da curva da lonxa, ¿cantos metros hai dende a curva ata o paso de peóns? 
porque vos non pedides telo porque non gardades as distancias. ¿que distancia hai no 
paso de peóns? vostede dixo que había que gardar non sei cantas cousas que nos leu 
ai,  entre  elas  que  non  había  que,  o  paso  de  peóns  que  ten  que  gardar  unha 
determinada distocia, entón eu rógolle que nos informe en Muros, ¿Cantos pasos de 
peóns gardan esas distancias?. Segundo, tamén lle rogo que nos diga ¿En que sitios 
de Muros non están obstaculizados e pegados o vía da estrada non hai colectores, 
non hai anuncios, non hai.... ? ¿ En que sitios? ¿soamente é para eles?, esas medidas 
soamente son para Baño, hai que poñer un cartel na entrada de Baño. E tamén lle 
rogo que nos explique de onde lle sae a vostede de que a primeira obra que se fixo  
fronte do colexio de Preescolar onde Ramón da Zafra, ¿porqué sacamos esa liña e 
imos  a  seguir  ata  ala,  ou  sexa  que  non  se  rematou  o  problema,  ou  sexa,  van 
prexudicar o resto de veciños ata a chegar ala a Esteiro polo menos, ou a Abelleira, 
porque marcar unha liña ai, puxeron un marco e dende ai decidiron eles, pois que 
dende ai, vai  saír de ai, non señor, non puideron. si  señor,  si  señor,  prego señora 
alcaldesa, que non me interrompa (Quintela). (en resposta a Quintela) Pero tamén, e 
que debería, se todos iguais, debería, debería, se somos todos iguais, pero como non 
somos,  xa  sabemos  que  non  somo  todos  iguais,  pois  no  lle  vai  chamar  mais  a 
atencion. Ben, todo iso, ou sexa, está claro que saimos de aquí con unha charla e 
unha lectura do boletín, todos moi formados, pero sen mover nada, ou sexa, nos fala 
todo moi ben e esta decidida a señora alcaldesa falar con todos aínda que sexa vinte 
horas pero arranxar nada, ben. E rogámoslle a señora alcaldesa que cando poida que 
nos de, vímolo pedindo dende hai dous anos, as quendas da Policía Local, que agora, 
o outro dia aprobouse unha moción no Pleno para que fixesen as quendas que marca 
a lei, despois de contar ela de ler a metade dunha sentencia e esquecer a outra para 
que firme, porque todo vai así, cree que a xente que lle cree e entón rogámoslle iso e 
se non imos pedilo por escrito a secretaría a señora secretaria que mo entregue ela 
porque ten a obriga de entregarmo. E queremos saber que pasa co expediente Espina 
y Delfín, o expediente Espina y Delfín, como sabedes é o expediente de augas que 
está caducado porque a señora alcaldesa esqueceuse de avisarlles que remataba o 
contrato, co cal agora mesmo Espina y Delfín nos debe unha cantidade moi importante 
que non lle imos a reclamar porque nos ten pillados así e imos a caer nun burato 
bastante importante a nivel económico, entón queremos saber que pasa co expediente 
Espina  y  Delfín,  ¿Que  trámites  se  fixeron?,  ¿Si  se  fixo  algunha  reunión  da 
mancomunidade a que non nos chamaron? ¿e que pasa con iso?, tamén queremos 
saber que pasa co lixo, e por favor rogámoslle que non nos tome o pelo como nos 
contestou no último Pleno, dicindo que vostede non era  alcaldesa e que cando vira a 
presidenta da mancomunidade que nos diría, porque se leva moi ben con ela jajaja, 
esa foi a contestación que dou, pero tivemos durante todas as festas o pobo a tope 
como vimos, pero agora vai dicir que non e vai dar un explicación marabillosa, pero o 
lixo, nada. E con respecto o problema dos traballadores, nos creemos que hai mis 
solucións,  tamén  sabemos  que  ese  comunicado  advírtelle  o  Concello  que  si  en 
Outubro  non  soluciona  esa  papeleta  dos  traballadores,  que  empezará  a  poñerlle 
multas coercitivas, ela di que non hai forma de solucionalo, que despedindo a todos e 
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non sei que outra barbaridade dixo, dixo dúas, non sei, a outra non me lembro, pero 
hai  mais  formas de  solucionalo,  claro  que  hai,  claro  que hai,  hai  que asesorarse 
señora alcaldesa e ver cales son, porque estou segura de que a estas alturas non lle 
preguntou a secretaria cales eran as formulas, seguro que non se preguntou, entón o 
que ten que facer e así o di a resolución é aprobar a relación de postos de traballo, 
que está aquí o documento, que por certo, encargouno vostede e pagouno o PSOE 
porque marcharon, o goberno do BNG porque non sei porque non o quixo pagar, non 
sei porque e o final tivémolo que pagar nos, pero está sin executar, non hai relación de 
postos de traballo, ben. E aprobar o presuposto, que esa é a materia pendente, que é 
a primeira vez que vimos na historia un goberno onde non necesite o presuposto, é 
maxia, maxia. E queremos saber cando se vai empezar e xa sei que se esta a traballar 
en elo, é a contestación que nos vai a dar, ¿cando se vai empezar a cortar a herba e 
limpar os camiños? e ¿Cando se vai a aplicar a normativa que aprobaron vostedes en 
outro Pleno da praias? entón estamos esperando que poñan servizos públicos nas 
praias para poder executala. Creo que nada máis.
 
Sra alcaldesa: ¿Nada máis?, Quintela ¿queres contestar agora algo?
 
Sr Quintela Fernández: Fixo un rogo
 
Sra. González Cerviño: Si é un rogo.
 
Sr Quintela Fernández: Confunde os conceptos
 
Sra. González Cerviño: Eu non sou enxeñeira
 
Sr  Quintela  Fernández:  Bueno,  no  paso  de  peóns  que  hai  na  lonxa,  non  está 
permitido aparcar en 10 m. previos o paso de peóns, sen máis. a obra de Valdesería, a 
obra de Valdesería que di que eu puxen o marco alí, non o puxen eu, esa obra cando 
non  empezamos  aquí,  estaba  iniciada,  puxo  vostede  o  marco  que  marcou  a 
uniformidade  da  vía,  o  trazado  da  vía.  ¿Non?,  o  mellor  se  non  o  poñía  vostede 
poñeríao outro, igual o poñía eu, pero neste caso púxoo vostede, e de feito, si, hai 
moitos pasos de peóns que non cumpran eses 10 m., ¿está ben?, non, está mal. 
¿Cantos cruzan un paso de peóns por aquí en Muros que non cumpre esos 10 m. 
previos sen poder aparcar, ¿ Cantos estiveron a punto de que os levase un coche por 
diante?. 

Sra. alcaldesa: ¿Está?
 
Con  respecto  a  obra  de  Baño,  do  cole  de  Valdesería,  esa  obra  foi  iniciada 
efectivamente, foi aprobada mediante un POS e iniciada no seu mandato e, foi iniciada 
no seu mandato e foi executada segundo o proxecto que se aprobou en este Pleno no 
seu mandato e segundo o proxecto que vostede empezou a executar, polo tanto esa 
liña non a marcou este goberno, deixamos a liña que marcara o goberno anterior, pero 
non a marcou este goberno.
 
Co  expediente  de  Espina  Y  delfín,  non  pasa  nada,  seguimos  nel  e  non  houbo 
ningunha reunión da Mancomunidade que vostede non fora avisada ou convocada, 
ningunha.  Con  respecto  o  lixo,  o  que  pasa  xa  o  sabe  perfectamente,  porque  os 
problemas co lixo non empezaron no 2015, xa o dixen mais veces, hai fotos pola rede 
abondas  de  colectores  igual  de  ateigados  estos  días  do  2014,  igual,  porque  os 
problemas veñen de bastante atrás, e sabe porqué, sabe que a frota de camións esta 
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vella,  está pasada de horas e está pasada de todo e ten avarias continuas, como 
tamén sabe que a Mancomunidade alugou tres camións para paliar os problemas con 
esos camións de recollida de lixo, e todo eso sabeo perfectamente, como tamén sabe 
que os problemas da recollida de lixo, non son únicos e exclusivos, por desgracia, do 
Concello de Muros, se non de todo a mancomunidade, e todo iso sabeo, e sabe que 
non se pode facer máis do que se esta a facer para recoller o lixo, o sabe tamén 
perfectamente, pero como lle queda ben vendelo así pois xa está, hai tres anos non 
dicía  nada  da  recollida  do  lixo  cando  había  exactamente  os  mesmos  problemas, 
hainos e é verdade que os hai e se está facendo todo o que se pode igual que se facía 
antes de que eu collera a presidencia e igual que se leva todo este tempo facendo 
dende a Mancomunidade todo o que se podía para recoller o lixo. O problema cos 
traballadores, vólvolle a repetir o mesmo, se vostede sabe cal é a fórmula, realmente 
lle quere axudar os traballadores, non ten máis que dicilo, porque ningún do comité de 
empresa  o  sabe,  a  inspectora  de  traballo  non  o  sabe  e  ningún  avogado  que 
consultamos o sabe, se vostede sabe mais que ninguén e que todos eles, non ten 
máis que dicilo e comunicalo, porque é moi fácil dicir, hai solución, cando non a hai, 
hai  solución,  o que pasa é que ela non a busca e non a atopa,  sabe que non é 
verdade. Por certo, nos levamos aquí dous anos, na alcaldía, estos traballadores levan 
traballando no Concello, algún, 10 anos e, 8, 9 e 10 anos, non empezaron comigo, 
non, non empezaron conmigo, están aí os contratos para ver, a herba efectivamente 
xa se está cortando, e a normativa de praias non sei si saíu publicado o anuncio de 
probación definitiva da ordenanza, a verdade e que estos días non me dou tempo de 
miralo, e en canto saia publicado pois se empezará a aplicar, porque ata ese momento 
non está operativo.
 
Sr.  García  Fernández:  No pasado  mes  de xuño,  o  mes pasado  a  inspección  de 
traballo emitiu un informe, efectivamente, no que require de este goberno unha das 
nosas reivindicacións históricas que mal  que lle  pese  a  algún non so  falamos de 
Abelleira, neste requirimento que xa se falou aquí, inspección esixe que se garantise o 
cumprimento do convenio colectivo e de estatutos dos traballadores no que ten que 
haber as retribución dos persoal laboral temporal, para evitar unha sanción o goberno 
desde este organismo solicitan que se de cumprimento as esixencias antes do día 
catro  de  outubro  de  este  ano,  desde  o  BNG  entendemos  que  a  maneira  mais 
adecuada de dar solución a este asunto como se comentou anteriormente o outro 
partido da oposición é presentando e aprobando unha relación de postos de traballo. 
Queremos recordarlle o goberno municipal que o final do mandato do BNG no que 
Domingos  do  Sil  presidía  este  concello,  quedou  sobre  a  mesa  unha  RPT 
practicamente lista para a súa aprobación, polo tanto preguntamos, ¿ Ten pensado o 
goberno municipal sacar do caixón a RPT do BNG e dar así solución a este grave 
conflito laboral?, ¿Ten pensado o goberno municipal dotar orzamentariamente a RPT 
para que poda entrar en vigor?. Falando de orzamentos, ¿Ten pensado o goberno 
municipal  engadir  un  noitebus  e  o  cine  París  nos  orzamentos?.  Históricas 
reivindicacións  da  veciñanza  do  noso  concello  seguen  sin  ter  solución,  mais  non 
cesaremos  no  empeño  de  reivindicar  Pleno  tras  Pleno  que  se  resolvan,  por  iso 
preguntamos,  ¿hai  avances na dotación de ADSL para  as parroquias de Abelleira 
e Torea   ?,  ¿hai  solución para  a  colocación da  antena  de TV que mellore  a  sinal 
televisiva nestas dúas parroquias?, ¿Hai algunha novidade das presuntas obras ilegais 
na illa da Creva?, ¿Hai novidades no amaño do paseo marítimo de Esteiro?, ¿vaise 
colocar o punto de luz no parque de Arzón que permita a visibilidade no inverno e 
disuada os practicantes do botellón de ocupar o parque para beber?, ¿vaise convocar 
a mesa sectorial que poña en marcha o Plan de Dinamización do Casco Histórico? 
¿Vaise sinalizar correctamente o cruce de Vilar de Orlalle de Abelleira o que xa no 
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Pleno  pasado  non  dixo  que  ía  a  darlle  prioridade?,  ¿vanse  realizar  as  obras 
prometidas a directiva da Esteirana o campo municipal Xosé Luís Barra?. Despois de 
preguntas históricas, tamén un rogo histórico que consideramos esencial,  rogamos 
que se elabore un plan de mantemento xeral de espazos públicos, que se adecúe os 
recursos humanos dos que se dispón o Concello, que remate ca improvisación no 
traballo das brigadas facendo mais eficiente a súa labor e que permita coñecer as 
carencias en persoal para poder acudir a outras vías para dar solución os problemas 
de mantemento como se esta a facer co desbroce de arbores ou co mantemento do 
cemiterio  municipal  da  Atalaia,  por  último  rogamos  que  se  teña  en  conta  as 
reivindicación  dos  veciños  de  Baño  e  se  consensúen  as  obras  que  se  están 
executando. Nada máis.
 
Sra. Alcaldesa:  Con respecto as retribucións o persoal e a RPT, as retribución so 
persoal,  a  interventora  nova  leva  un  mes  aproximadamente  no  Concello, 
aproximadamente ¿non?, un mes no Concello, no tema das retribucións é un tema 
que está pendente tamén dende hai moitos anos e é un tema tamén que hai que tomar 
con cautela e que está falado e tratado co comité de empresa   e cos traballadores, 
hoxe mesmo volvemos a falar de ese asunto entre outros na reunión que tivemos as 
seis da tarde. A intención e a idea do equipo de goberno é cumprir co convenio e 
cumprir co requirimento da inspección de traballo, ata onde sexa posible porque hai 
que ver presupostaríamete o que eso significa e hai que ver como podemos facelo, o 
que estamos é vendo eso, como poder facelo porque eso significa un incremento, hai 
dúas cuestións importantes a ter  en conta, por un lado esto,  o recoñecemento da 
antigüidade, que é algo que se está facendo tamén e que se lle vai pagando pouco a 
pouco  os  traballadores,  demasiado  pouco  a  pouco  pero  por  falta  de  persoal  e 
imposible facelo mais rápido, entón eso significa incremento de gasto na partida de 
persoal, entón hai que ver ata onde podemos chegar solo co que esixe a lei, e que 
leva moitos anos pendente, ¿vale?. E co tema da RPT, efectivamente, no mandato de 
Domingos do Sil quedou unha RPT feita, que nunca se chegou a aplicar e tamén en 
ese asunto se esta traballando xa, hai funcionarios do Concello de Muros que están 
retomando esa RPT, hoxe o falamos tamén na mesa cos traballadores para ver de esa 
RPT que se pode aproveitar porque hai moitas cousas que se poden aproveitar, que 
moitos postos de traballo son practicamente iguais, en cambio hai outras cousas que 
hai que ampliar ou cambiar, porque hai postos de traballo que de aquela non había e 
que agora hai, e hai cousas que hai que modificar, entón bueno, o punto de partida 
efectivamente  será  ese,  estamos  vendo  que  se  pode  aproveitar  e  que  hai  que 
modificar, de ai incluír que non estaba. Con respecto os orzamentos aínda que non o 
crean algunhas, estamos traballando en eles, hai que ter en conta como digo, acaba 
de incorporarse a interventora e había cousas urxentes que había que facer como a 
liquidación en conta xeral, e a liquidación xa está, a conta xeral están con ela e eso a 
parte  do  día  a  día,  da  rendición de  contas  que hai  que  render  trimestralmente  o 
Ministerio  como vimos hoxe neste mesmo Pleno ¿vale?,  que demos conta,  entón, 
bueno, estase traballando nas dúas cousas, onde se tentará recoller sobre todo a RPT 
e o cine París e o noitebus é máis complicado polo que apuntaba da reticencia das 
empresas coas que falamos a proporcionar ese servizo porque bueno, a experiencia 
que teñen non foi nada positiva, as empresa digo e. Con respecto as reclamacións 
históricas, a resposta segue sendo a mesma, no caso do paseo de Esteiro, bueno, 
podiamos ver ultimamente, que parece ser que lle hai que agradecer o PP que se vai a 
facer o Paseo de Esteiro, non debeu de valer para nada, total, todas   as chamadas 
das reunións que fixemos con Eimil, Eimil deveu de vir de aval a Esteiro a ver o paseo 
en dúas ocasións, o arquitecto que redactou o proxecto debeu vir de aval, debérono 
liquidar e volver a retomalo cando o PP sacou a foto no periódico, pero bueno é igual, 
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en calquera caso as noticias que temos son de que están o proxecto parado como xa 
dixen varias veces, que esta en marcha e queren facer unha adxudicación directa a 
unha empresa e queren que as obras empecen antes de que remate este ano e se 
foran capaz de rematalas, tamén, eso é a idea, dinnos que de xeito inminente, é o que 
nos din, adxudicarán esa obra, estamos agardando como auga de maio. Do Plan de 
Mantemento, imos a ver, xa se fixo o estudo do Plan de Mantemento, xa sabemos con 
que medios  contamos,  humanos e  materiais,  de  ai  que se  adxudicara  a  poda de 
arbores a unha empresa externa, que se faga cunha empresa, e o mantemento do 
cemiterio da Atalaia igual, porque a brigada de obras da para o que da, para moi 
pouco cas necesidades que hai, de eso xa somos conscientes, hai un primeiro Plan de 
Mantemento que fixemos que solicitara por certo o BNG e que se cumpre na medida 
do posible,  pero  entre baixas,  eventos e imprevistos,  xa o dixemos mais veces,  é 
imposible levalo a rajatabla, intentase levar pero a medida que se vai podendo. E con 
respecto  as  reivindicacións  dos  veciños  de  Baño,  pois  xa  o  dixen,  seguiremos 
escoitando e intentando resolver todo o que poidamos, pero todo o que poidamos 
cumprindo, ¿vale?. Bueno, pois con esto remata, moitas grazas a todos por asistir e 
feliz o que queda de verán.
 

Non habendo mais asuntos a tratar, levántase a sesión sendo as vinte e duas horas e 
quince minutos da data referida no encabezamento, do cal eu Secretaria Acumulada 
dou fe. Asinado dixitalmente ao marxe.
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