BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO NÚM. 4 DA CORPORACIÓN CELEBRADA
O 31 DE MARZO DE 2022
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Dª María del Rosario Fernández Piñeiro (PSOE)
Dª Sandra Maneiro Pais (PSOE)
D. Ramón Lago Tajes (PSOE)
D. José Manuel Quintela Fernández (Non adscrito)
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adscrita)

CVD: VL4/RfgdXjAaCBaK7fco
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SECRETARÍA XERAL

Versión imprimible

FIRMADO POR

Jose Manuel Mayo Priegue

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,

Dª María Sambade Lloréns (Non adscrita)

D. José Manuel Mayo Priegue
No salón de sesións da Casa Consistorial sendo as vinte horas e trinta minutos, do día de referencia,
reúnense en primeira convocatoria os/as concelleiros/as citados/as anteriormente, co obxecto de celebrar a
sesión ordinaria do Pleno da corporación, asistidos por min, o secretario accidental do Concello que certifico.
Comprobada a existencia do quórum necesario, a señora alcaldesa declara aberta a sesión, con arranxo á
seguinte orde do día:
ORDE DO DÍA
A. PARTE DISPOSITIVA
Primeiro. Aprobación das actas anteriores núm. 2 da sesión de pleno extraordinario do 9 de febreiro
de 2022 e da núm. 3 da sesión de pleno ordinario do 24 de febreiro de 2022.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257
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A señora alcaldesa, Dª María Inés Monteagudo Romero, pregunta aos membros da corporación se teñen
algunha observación que dicir ao respecto das actas anteriores núm. 2 da sesión de pleno extraordinario do 9
de febreiro de 2022 e da núm. 3 da sesión de pleno ordinario do 24 de febreiro de 2022 que se presenta para
que o Pleno a aprobe, e non habendo observacións, apróbase a acta anterior núm. 2 da sesión de pleno
extraordinario do 9 de febreiro de 2022 cos votos a favor do grupo municipal socialista (4), do grupo
municipal popular (4), do grupo municipal do BNG (1) e da concelleira non adscrita, Dª María Sambade
Lloréns (1) e coa abstención do concelleiro D. José Manuel Quintela Fernández, por non estar presente;
apróbase, tamén, a acta núm. 3 da sesión de pleno ordinario do 24 de febreiro de 2022 polos membros
presentes, cos votos a favor dos concelleiros non adscritos (2), do grupo municipal socialista (4), do grupo
municipal popular (4) e da concelleira do grupo municipal do BNG (1).
Segundo. Aprobación da modificación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable
(PACES) do Concello de Muros.
A señora alcaldesa sinala que a proposta vén ditaminada favorablemente pola comisión informativa e que é
do seguinte literal:
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“PROPOSTA DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA
SUSTENTABLE (PACES) DO CONCELLO DE MUROS
Visto que o Concello de Muros se adheriu ao Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía o 20 de febreiro
de 2019 por medio da sinatura do compromiso por parte da alcaldesa tras o acordo plenario do día 31 de
xaneiro de 2019, polo que o Concello de Muros a través dos seus representantes políticos acepta os
seguintes compromisos:




Visto que se elaborou un “Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES)” que foi aprobado
por maioría absoluta dos membros presentes no Pleno municipal do Concello de Muros celebrado o 26 de
novembro de 2020.
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Visto que o 30 de novembro de 2020 se rexistra o PACES telematicamente no sitio web da Oficina do Pacto
da Unión Europea (plataforma de Covenant of Mayors).
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Reducir as emisións de CO2 (e, posiblemente, outras emisións de gases de efecto invernadoiro) no
seu territorio nun 40 % como mínimo de aquí a 2030, en particular a través da mellora da eficiencia
enerxética e dun maior uso de fontes de enerxía renovables.
Aumentar a súa resiliencia mediante a adaptación ás repercusións do cambio climático.

Visto que o 10 de xaneiro de 2022 desde o Centro de Asistencia a Concellos (CAC) do Pacto das Alcaldías
pertencente á Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, comunican ao
Concello de Muros a través dun correo electrónico que: “[…] Unha vez revisado o contido do seu Plan de
Acción na plataforma de Covenant of Mayors detectáronse algunhas cuestión pendentes de resolución: Completar o Plan de Mitigación no documento do Plan de Acción e na plataforma de EU Mayors […]” e no
que pregan que se realice a revisión destas cuestións o antes posible, dado que de non resolverse o Plan de
Acción presentado non poderá ser validado.
Visto que, unha vez recibida esta comunicación se revisa o “Plan de acción para o clima e a enerxía
sustentable (PACES)” e se realizan cambios na táboa 9 (páxina 51), en concreto nos obxectivos de redución
de emisións das medidas TP02 e TP03; así como no gráfico 1 (páxina 4), que foi onde se detectaron o erros.
Visto que o 3 de marzo de 2022 se envía por correo electrónico o “Plan de acción para o clima e a enerxía
sustentable (PACES)” coas modificacións realizadas ao Centro de Asistencia a Concellos (CAC) do Pacto
das Alcaldías, para que revisen os cambios feitos no Plan e confirmen que está todo correcto antes de volver
a aprobar en Pleno Municipal o PACES.
Visto que o 4 de marzo de 2022 recíbese por correo electrónico a contestación por parte do Centro de
Asistencia a Concellos (CAC) do Pacto das Alcaldías, sobre as modificacións realizadas no Plan indicando o
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

seguinte: “[…] Revisado o documento e a información subida a plataforma do Pacto das Alcaldías, indicar
que: - a información contida na plataforma e no doc é coherente, unha vez realizadas as modificacións
sinaladas. - o plan de mitigación está correcto, ao implicar unha reducción de máis do 40% das emisións
resultantes do inventario de emisións de referencia. Polo que podemos dar por resolta a incidencia sinalada
no anterior email.[…]”.
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Visto que, unha vez corrixidas as deficiencias atopadas no “Plan de Acción para o Clima e a Enerxía
Sustentable (PACES)”, é necesario volver a aprobar o Plan en Pleno Municipal para posteriormente facer as
correccións oportunas na plataforma de Covenant of Mayors.
En base a todo isto propoño ao Pleno da Corporación:
1.- Aprobar a modificación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).
2.- Rexistrar telematicamente no sitio web da Oficina do Pacto da Unión Europea os cambios realizados no
PACES, segundo os procedementos establecidos pola propia oficina.
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2.- Unha vez adoptado o acordo de aprobación do Plan polo Pleno da Corporación e rexistrado na web da
Oficina do Pacto da Unión Europea, se lle dea traslado á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
aos efectos da xustificación da subvención concedida.”
A señora alcaldesa dá paso ás intervencións.
A Sra. González di que xa votaron a favor na comisión informativa.
A Sra. Martínez di que non ten nada que comentar.
A Sra. Sambade e o Sr. Quintela non teñen nada que comentar.

ACORDO:
1.- Aprobar a modificación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).
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2.- Rexistrar telematicamente no sitio web da Oficina do Pacto da Unión Europea os cambios realizados no
PACES, segundo os procedementos establecidos pola propia oficina.
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Rematadas as intervencións o Pleno da corporación, cos votos a favor do grupo municipal popular (4), do
grupo municipal socialista (4), dos concelleiros non adscritos (2) e do grupo municipal do BNG (1) adopta por
unanimidade o seguinte:

2.- Unha vez adoptado o acordo de aprobación do Plan polo Pleno da Corporación e rexistrado na web da
Oficina do Pacto da Unión Europea, se lle dea traslado á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
aos efectos da xustificación da subvención concedida.
Terceiro. Aprobación das bases reguladoras e convocatoria que rexerán a concesión en réxime de
concorrencia competitiva de subvencións á Rehabilitación de edificios e vivendas na área de
Rexeneración e Renovación Urbana do Conxunto Histórico de Muros.
A señora alcaldesa sinala que a proposta vén ditaminada favorablemente pola comisión informativa cos votos
a favor do grupo popular e socialista e que é do seguinte literal:
“ANTECEDENTES
O Concello de Muros foi un dos pioneiros en Galicia en materia de Rehabilitación e conservación do seu
Conxunto Histórico, sendo declarado “Conxunto Histórico Artístico” no ano 1970. Para paliar o deterioro que
o seu Conxunto Histórico viña sufrindo, decidiuse acometer o Plan Especial de Protección do Conxunto
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

Histórico-Artístico de Muros, que obtivo a aprobación definitiva da Comisión Provincial de Urbanismo o 9 de
maio de 2008.
Dende entón xa se levan concedendo en once fases, axudas aos propietarios de vivendas do Casco
Histórico
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Para continuar con estas axudas, é preciso a aprobación das bases reguladoras e convocatoria de
subvencións para adecuar ás actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas, e demais aspectos
específicos da Área de Rexeneración e Renovación Urbana do Casco Histórico de MUROS, ao Acordo da
Comisión Bilateral celebrada o 26/10/2017 (12ª fase), relativa a esta ARRU; á prórroga do Plan Estatal de
fomento de aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 20132016, regulado no Real Decreto 233/2013, de 5 de abril; ao Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se
determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan
directrices para o desenvolvemento do Plan estatal de fomento de aluguer de vivendas, a rehabilitación
edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia; e á Orde do 9 de marzo de 2.015, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de
rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento de aluguer de vivendas, a rehabilitación
edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.
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Consta no expediente o informe-proposta sobre a aprobación das bases reguladoras e da convocatoria de
subvencións á Rehabilitación de edificios e vivendas na área de Rexeneración e Renovación Urbana do
Conxunto Histórico de Muros, financiado dentro do Plan Estatal de Fomento do Alugamento de Vivendas, a
Rehabilitación Edificatoria, e a Rexeneración e Renovación Urbanas 2013-2016, anualidade 2017 (12ª Fase)
En base ao anterior e realizada a tramitación legalmente establecida, en virtude dos artigos 22.2.d) e 49 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, en base a todo isto esta Alcaldía eleva ao
Pleno da corporación e ao estudo previo por parte da comisión informativa a adopción do seguinte acordo:

SEGUNDO. Someter o expediente á información pública e audiencia aos/ás interesados/as polo prazo
mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións.
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TERCEIRO. No caso de que non se presente ningunha reclamación ou suxestión entenderase
definitivamente adoptado este acordo quedando facultado expresamente a Alcaldía para a súa publicación e
execución.
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PRIMEIRO. Aprobar inicialmente as bases reguladoras e a convocatoria de concesión de subvencións á
Rehabilitación de Edificios e vivendas na área de Rexeneración e Renovación Urbana do conxunto Histórico
de Muros, con financiamento do programa de Rexeneración e Renovación Urbanas da prorroga do plan
estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación
urbanas, 2013-2016, anualidade 2017, (12ª Fase), que constan como ANEXO a esta proposta.

CUARTO. As obrigas económicas derivadas da entrada en vigor das bases reguladoras quedará
condicionada á existencia de dotación orzamentaria no Orzamento municipal, extremo que se acreditará
mediante a incorporación do documento RC sen que sexa preciso trámite adicional algún.
QUINTO. Publicar a información precisa no relativa a aprobación destas bases e a súa convocatoria na Base
de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) polos medios electrónicos establecidos
ANEXO
BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA PARA Á CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS Á
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN
URBANA DO CONXUNTO HISTÓRICO DE MUROS, CON FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE
REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS DA PRÓRROGA DO PLAN ESTATAL DE FOMENTO DO
ALUGAMENTO DE VIVENDAS, A REHABILITACIÓN EDIFICATORIA E A REXENERACIÓN E
RENOVACIÓN URBANAS, 2013-2016. ANUALIDADE 2017 (12ª FASE)
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

ÍNDICE
Base 1.ª OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1.1. Obxecto das bases reguladoras e réxime das subvencións.
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1.2. Ámbitos de aplicación.
1.3. Beneficiarios/as.
1.4. Requisitos.
1.5. Obrigas dos/as beneficiarios/as.
1.6. Actuacións subvencionables.
1.7. Orzamento protexible. Custos subvencionables. Custos non subvencionables.
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1.8. Tipo e contía das axudas. Criterios de avaliación
Base 2.ª COMPETENCIA E PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN.
2.1. Entidade xestora.
2.2. Comisión de valoración.
2.3. Procedemento.
2.3.1. Cualificación Provisional.

2.3.3. Cualificación Definitiva.
2.3.4. Concesión das axudas e tramitación do pagamento.
Base 3.ª SOLICITUDE, DOCUMENTACIÓN E PRAZO DE PRESENTACIÓN.
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3.1. Solicitude oficial.
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2.3.2 Execución das obras

3.2. Documentación.
3.2.1. Documentación inicial.
3.2.2. Documentación durante a execución da Obra
3.2.3. Documentación final obra.
3.2.4. Documentación para o aboamento da subvención
3.3. Prazo de presentación
3.4. Información aos interesados.
Base 4.ª EXCLUSIÓNS E INCOMPATIBILIDADES.
Concello de Muros
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Base 5.ª PUBLICIDADE.
5.1. Publicidade da convocatoria e das bases reguladoras da concesión das axudas.
5.2. Consentimento e autorizacións.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

5.3. Publicidade das subvencións concedidas.
Base 6.ª TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.
Base 7.ª PERDA DO DEREITO AO COBRO, RENUNCIA, NULIDADE E REINTEGRO. RÉXIME DE
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
7.1. Perda do dereito ao cobro.
7.2. Modificación da resolución.
7.3. Renuncia.
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7.4. Nulidade, reintegro, infraccións e sancións.
7.5. Recursos administrativos.
Base 8.ª NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Base 9.ª DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Base 10.ª DISPOSICIÓN FINAL.

Anexo II.– RELACIÓN DE OUTRAS AXUDAS
Anexo III.– DECLARACIÓN RESPONSABLE DO DESTINO DA VIVENDA
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Anexo I.– IMPRESO SOLICITUDE OFICIAL.

1.1. Obxecto das bases reguladoras e réxime das subvencións.
O obxecto destas bases, de acordo co establecido no artigo 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia (LSG), é fixar os criterios para a concesión das subvencións previstas na Prórroga
Plan Estatal 2013-2016 (R.D. 233/2013 e R.D. 637/2016), para o programa de rexeneración e renovación
urbanas recollida no convenio asinado entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia e o Concello de
Muros dentro dos seus ámbitos de aplicación. Estas subvencións están destinadas a cubrir parte dos gastos
da execución das obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas,
equipamento propio e elementos comúns, a fin de adecualos á normativa vixente.
As subvencións concederanse polo procedemento de concorrencia competitiva a través de convocatoria
pública, seguindo a orde de prelación que resulte da valoración prevista nestas bases, até esgotar o número
de actuacións e/ou o crédito dispoñible previsto no respectivo convenio asinado.

Concello de Muros
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En caso de non esgotar o número de actuacións e o crédito dispoñible previsto nesta convocatoria, poderá
volver a abrirse un novo prazo de presentación de solicitudes, previa proposta motivada da oficina de
rehabilitación e acordo da comisión avaliadora, contando coa necesaria publicidade establecida na Base 5.1
das presentes bases reguladoras.
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A concesión destas axudas estará, en todo caso condicionada, á existencia de crédito orzamentario, ás
resolucións ditadas polos responsables do Ministerio de Fomento e/ou da Xunta de Galicia para a aplicación
do Programa de rexeneración e renovación urbanas en Galicia e á aceptación da documentación xustificativa
por parte do Concello de Muros.
1.2. Ámbito de aplicación.
O ámbito do programa de rehabilitación correspóndese co da Área de Rehabilitación declarada que inclúe o
ámbito de ordenación establecido no Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Muros,
coa delimitación que se indica a continuación, e de acordo co plano do anexo IV.
O límite vén definido no leste pola estrada C-550 en contacto coa liña de ribeira do mar e coa liña de deslinde
da zona de servizo portuario.

María Inés Monteagudo Romero

Polo norte remata no número 29 da rúa da Porteliña recollendo as terrazas de cultivo que se elevan ata o
Campo de Fútbol de Miraflores.
Polo oeste o límite recolle as terrazas de cultivo antes citadas -excluíndo as parcelas de nova edificación ó
sur do Polideportivo de Miraflores- ata o cruce da rúa das Espiguiñas coa rúa do Río; incorporando a marxe
occidental da estrada de Muros a Ventín coa inclusión do núcleo de Espiguiñas e do conxunto de parcelas
que entestan á dita estrada. Xa na rúa de Alameda o límite discorre por tras do complexo de nova
construción do número 5 de dita rúa para incorpora-lo conxunto de edificios do lugar de Campo de San
Roque rematando no número 58 da rúa Rosalía de Castro pola súa marxe occidental e no número 11 da rúa
de San Roque pola marxe oriental.
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Polo sur o límite discorre polo eixe da rúa baixa de San Roque e as traseiras das parcelas que entestan coa
rúa Rosalía de Castro ata o número 21 (excluída a parcela de número 23 de dita rúa). Incorpora as parcelas
dos números 1 e 3 da rúa Rebordiño continuando pola marxe de dita rúa ata o encontro coa baixada ó
Rebordiño incluíndo a parcela dos números 12 a 18 da rúa do Cabo ata o contacto coa liña de ribeira do mar.

Poderán ser beneficiarios/as das axudas os que asuman a responsabilidade da execución integral da
actuación: os propietarios únicos de edificios de vivendas, os propietarios de vivendas, as comunidades de
propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal, as agrupacións de comunidades de
propietarios, os consorcios e entes asociativos de xestión e as persoas físicas ou xurídicas que posúan un
dereito real sobre o inmoble que lles permita acometer as actuacións de rehabilitación, ou os inquilinos
autorizados polo propietario. E deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 6.2 e 28 do R.D. 233/2013.
As persoas interesadas, ao formalizaren unha solicitude, sométense voluntariamente ao cumprimento das
condicións destas bases de convocatoria así como aos demais requisitos que se establezan na normativa
reguladora.
1.4. Requisitos.
Para ser beneficiarios/as da subvención, o inmoble estará dentro dos ámbitos acordados nas presentes
bases e terá un uso predominantemente residencial.
No caso de comunidades, estas estarán legalmente constituídas de acordo cos artigos 2 e 5 da Lei 49/1960,
do 21 de xullo, sobre propiedade horizontal, todo isto, sen prexuízo de reuniren os demais requisitos
establecidos nas presentes bases, así como os que fundamenten a concesión e na normativa aplicable.
Concello de Muros
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Non poderán obter a condición de beneficiario/a das subvencións reguladas nestas bases as persoas ou
entidades en que concorran as circunstancias previstas no artigo 10 da LSG.
Non se subvencionarán actuacións de elementos comúns en edificios que carezan do Informe de avaliación
do edificio, segundo o establecido na disposición transitoria primeira,1.b) da Lei 8/2013, do 26 de xuño, de
rehabilitación, rexeneración e renovación urbana e no artigo 21 do R.D. 233/2013.
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No caso de que a edificación conte cun informe de avaliación do edificio con valoración desfavorable do
estado de conservación do edificio, será necesario achegar –trala execución das obras– informe de
avaliación do edificio ou documento análogo que certifique que se emendaron estas deficiencias.
1.5. Obrigas dos/as beneficiarios/as.
a) Executar as actuacións que fundamenten a concesión da subvención.
b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a
realización das actuacións e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión da subvención.
Deberase comunicar calquera modificación das condicións que motivaron o recoñecemento da
subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito á axuda; esta comunicación
realizarase ao Concello de Muros até efectivarse o pagamento da Subvención, posteriormente a esta
data as comunicacións realizaranse ao IGVS.
c) Estar en disposición dos títulos habilitantes esixibles para o desenvolvemento dos traballos obxecto
da axuda (comunicación previa, licenza...), así como cumprir cos requisitos establecidos nas
normativas de aplicación.
d) Someterse ás actuacións de comprobación que serán efectuadas pola entidade xestora, así como a
calquera outra actuación de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de
control competentes, tanto autonómicos como estatais ou municipais, para o que achegará canta
información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.
e) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos
que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que
fundamenten a concesión da subvención. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que
se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
percibidos.
f) Dispoñer dos documentos nos termos esixidos pola lexislación sectorial aplicable ao/á beneficiario/a
en cada caso.
g) Os/as beneficiarios/as deberán estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á
Seguridade Social, coa Consellería de Economía e Facenda, coa Axencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), no momento de ser seleccionados e no momento do pagamento das axudas.
h) Non ter débedas co Concello de Muros no momento de ser seleccionados e no momento do
pagamento das axudas.
i) Conservar os documentos xustificativos da aplicación de fondos recibidos, incluídos os documentos
electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.
j) Os/as beneficiarios/as deberán dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento nas
k) actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3 da LSG.
l) No caso de que o/a beneficiario/a sexa unha comunidade de propietarios, non disolver a dita
comunidade até ter transcorrido o prazo de prescrición establecido nos artigos 35 e 63 da LSG.
m) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos establecidos no artigo 33 da LSG.
n) Destinar a vivenda a domicilio habitual e permanente da persoa promotora ou da persoa inquilina por
un prazo de tres años. No suposto dun compromiso de alugueiro, será por un período mínimo de tres
anos.
1.6. Actuacións subvencionables.
As actuacións subvencionables por este programa incluirían a execución de obras ou traballos de
mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos
comúns, a fin de adecualos á normativa vixente. Poderanse incluír os honorarios dos profesionais, o custo de
redacción de proxectos, informes técnicos e certificados necesarios, así como os gastos derivados da
tramitación administrativa, sempre que todos eles estean debidamente xustificados.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

Con carácter xeral, serán subvencionables:

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

a)
b)
c)
d)

Tamén serán subvencionables as actuacións destinadas a mellorar a eficiencia ambiental en materia de auga,
enerxía, uso de materiais, xestión de residuos e protección da biodiversidade, como indica o artigo 26 do R.D.
233/2013, e todas aquelas actuacións incluídas nese artigo.
1.7. Orzamento protexible.

María Inés Monteagudo Romero

Constitúe o orzamento protexible da actuación o custo total de todas as actuacións que se subvencionen
segundo o exposto no apartado 1.6 destas bases, e no previsto no artigo 26.3 e no Anexo I do Real Decreto
233/2013, que non poderá superar os custos medios de mercado que a tales actuacións correspondan
(determinados por aplicación da base de prezos de construción de Galicia).
Considerarase por tanto o custe total da actuación, incluíndo custe de execución material, honorarios
profesionais, beneficio industrial, custes notariais e de rexistro e gastos xerais e de xestión, excluídos
impostos, taxas e tributos.
1.8. Tipo e contía das axudas.
A contía máxima das axudas determinarase atendendo ao orzamento protexible da actuación e non poderá
exceder do 35% do custo subvencionable da actuación ate un máximo de 11.000 euros por cada vivenda
obxecto de rehabilitación.
1.9. Criterios de avaliación.
A concesión das axudas graduarase tendo en conta os seguintes criterios:

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,
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O Concello de Muros, entre tódalas solicitudes presentadas que reúnan os requisitos para poder acceder a
este tipo de axudas, dentro dos límites orzamentarios e do número máximo de actuacións subvencionables
previstos no Convenio asinado cos órganos competentes en materia de vivenda da Xunta de Galicia e do
Estado, realizará unha proposta motivada de selección en función dos seguintes criterios e coa ponderación
que se indica:
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Obras de conservación e/ou adecuación estrutural e de seguridade dos edificios.
Obras de mellora da calidade e sustentabilidade.
Obras de adecuación das vivendas e os seus accesos á normativa vixente de accesibilidade.
Outras obras que impliquen adaptar os edificios, as vivendas e as súas instalacións aos novos
estándares establecidos pola nova normativa de aplicación aínda nos casos en que dita normativa
non obrigue a súa realización.

1. Urxencia, necesidade ou conveniencia na realización das obras para paliar a perda ou deterioro do
edificio:






Bo estado de conservación 0 puntos
Bastante bo estado de conservación 5 puntos
Regular estado de conservación 10 puntos
Mal estado de conservación 20 puntos
Moi mal estado de conservación 30 puntos

2. Maior nivel de protección do edificio segundo o P.E.P.C.H.A. Edificación non catalogada desconforme coa
ordenación 0 puntos




Edificación non catalogada conforme coa ordenación 5 puntos
Edificación non catalogada conforme coa ordenación con elementos de interese 10 puntos
Edificación con nivel 4 de protección 15 puntos
Edificación con nivel 3 de protección 20 puntos
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257




Edificación con nivel 2 de protección 25 puntos
Edificación con nivel 1 de protección 30 puntos

3. Fixación de poboación na Área de Rehabilitación: máximo 20 puntos
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4. Criterio social.–Considérase esta condición a das unidades familiares con Renda das Persoas Físicas
inferiores a 1.2 veces o IPREM calculado polo Artigo 6.2b do RD 233/2013, as persoas separadas ou
divorciadas ás que non se lles adxudicou unha vivenda familiar, así como as mulleres vítimas da violencia de
xénero, as vítimas do terrorismo, as persoas dependentes ou con discapacidade oficialmente recoñecidas e
as familias que as teñan ao seu cargo, 20 puntos.
5. Situación de incompatibilidade total ou parcial co planeamento, ou fóra de ordenación



María Inés Monteagudo Romero



Vivendas que non estean en situación de incompatibilidade ou fóra de ordenación: 15 puntos.
Vivendas que trala realización das obras para as que solicita a axuda queden conformes coa
ordenación, 15 puntos.
Vivendas en situación de incompatibilidade ou fóra de ordenación: 0 puntos.

No caso de empate terá preferencia a data de entrada anterior no Rexistro Municipal do Concello de Muros.
Unha vez obtidas as puntuacións e realizada a selección, pode resultar necesario o axuste das intervencións
para obter un máximo aproveitamento das contías de subvención concedidas.
Base 2.ª COMPETENCIA E PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN.
2.1. Entidade xestora.
Posto que o Concello de Muros ten o recoñecemento como entidade xestora do Programa de Rexeneración
e renovación urbanas da Prórroga do Plan Estatal 2013-2016 a través da súa Oficina Municipal de
Rehabilitación, ten a competencia para a formulación das presentes bases de convocatoria, tramitación e a
proposta ao organismo autonómico IGVS para as cualificacións correspondentes.
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A instrución do procedemento corresponderá á Oficina de Rehabilitación que realizará de oficio cantas
actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos
que deberá formularse a proposta de resolución.
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Vivenda con compromiso de alugueiro por 3 anos 10 puntos
Residencia habitual do propietario ou inquilino 20 puntos

Previamente á presentación da solicitude poderá solicitarse unha visita de inspección por parte do técnico da
Oficina de Rehabilitación previa á solicitude oficial das axudas para comprobar o estado da edificación e
asesorar ao particular sobre as posibilidades de mellora e rehabilitación dos inmobles.
Presentada a documentación que se solicita na base 3.ª, o técnico da oficina de Rehabilitación realizará unha
visita de inspección ao edificio ou vivenda para comprobar o estado da edificación, elaborando un informe
sobre a adaptación da solicitude aos requisitos técnicos previstos no Plan Estatal e previamente á proposta
de resolución da comisión de valoración. No caso de que o edificio xa a teña feita con anterioridade non sería
necesario repetila, salvo que a Oficina o considere oportuno. En todo o caso os integrantes da oficina
asesorarán aos/ás solicitantes sobre cuestións técnicas e administrativas relacionadas con esta convocatoria.
2.2. Comisión de valoración.
A Comisión de valoración será a encargada de propor a resolución do expediente, contendo a proposta das
persoas beneficiarias finalistas á Xunta de Goberno Local do Concello de Muros que teña competencia para
autorizar o correspondente gasto. Esta Comisión de valoración estará integrada pola Alcaldía do Concello,
polo interventor, o asesor xurídico do Concello en materia de urbanismo e o Técnico da Oficina de
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

Rehabilitación do Concello de Muros, que actuará como relator da Comisión. Os titulares poderán delegar
noutra persoa ou persoas a condición de membro da Comisión.
2.3. Procedemento.
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Tras examinar as solicitudes presentadas en prazo, o técnico da Oficina de Rehabilitación emitirá informe do
cumprimento das esixencias impostas para adquirir a condición de beneficiarios/as da subvención, e realizará
unha proposta que se elevará á Comisión de valoración a fin de que emita a proposta ao órgano competente
para a súa aprobación. Logo desta aprobación, elaborarase unha proposta de cualificación provisional que se
remitirá á Área Provincial do IGVS da Coruña, segundo a situación das vivendas ou edificios que se van
rehabilitar.
No caso de que houbese un maior numero de solicitudes que de actuacións previstas que non permitira o
correcto reparto dos fondos dispoñibles entre os/as beneficiarios/as finalistas para o Área de Rehabilitación e
sempre que cumpran con todas as condicións incluídas nestas bases, procederase a realizar unha relación
de ditas solicitudes seguindo os criterios de avaliación da base 1.9). Os/as solicitantes que queden fora da
convocatoria, entrarán a formar parte dunha listaxe de espera, para poder ser incluídos no caso de renuncia
ou anulación dos provisionalmente aceptados.

María Inés Monteagudo Romero

2.3.1. Cualificación provisional.
A proposta de cualificación provisional conterá: a identificación da persoa beneficiaria, o tipo de actuación, o
orzamento protexible, o prazo de execución e a subvención máxima que se concederá, e irá acompañada
dunha certificación municipal do cumprimento dos requisitos da Prórroga do Plan 2013-2016, referida tanto
ás actuacións, aos edificios e vivendas como ás persoas beneficiarias.
As xefaturas territoriais da Consellería de medio ambiente, territorio e vivenda, logo das comprobacións que
consideren oportunas, poderán cualificar provisionalmente as actuacións, e remitirán aos servizos centrais do
IGVS un resumo das cualificacións provisionais outorgadas, tendo en conta os acordos específicos asinados
no seo da Comisión Bilateral de Seguimento da prórroga do Plan 2013-2016.
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A Dirección Xeral do IGVS procederá a comunicar ao Ministerio de Fomento a relación de cualificacións
provisionais que resulten con financiamento para cada acordo específico. A competencia para resolver as
cualificacións provisionais e definitivas corresponde á persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de
medio ambiente, territorio e vivenda da Coruña.
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A cualificación provisional é requisito necesario para acadar o financiamento previsto no acordo específico.
Será causa de denegación das cualificacións provisionais, o non axuste ás determinacións do R.D. 233/2013.

O IGVS remitirá ao Concello de Muros as Cualificacións Outorgadas e o Concello enviará aos/ás solicitantes
as Cualificacións. As solicitudes que non cumpran os requisitos serán incluídas nunha proposta denegatoria
das axudas e serán tamén comunicadas ao/á solicitante.
2.3.2. Execución das obras.
As obras non poderán estar rematadas no momento de presentación da solicitude.
As obras deberán executarse no prazo máximo establecido na cualificación provisional das axudas, é
deberán estar rematadas antes do 15 de setembro do 2022.
As obras deberán axustarse ás prescricións contidas no proxecto técnico ou documentación que serviu de
base para a concesión inicial das axudas, e non se admitirán máis modificacións na súa execución que as
autorizadas por proposta da Dirección Facultativa, pola Oficina de Rehabilitación e, en todo caso, deberán
estar autorizadas pola correspondente licenza ou comunicación previa/declaración responsable, orde de
execución e autorizacións sectoriais para a execución das obras.

Concello de Muros
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A Oficina Municipal de Rehabilitación poderá en todo caso supervisar as obras co obxecto de comprobar o
correcto cumprimento das condicións a que estean sometidas en virtude das axudas concedidas.
Durante o período de execución das obras, o promotor deberá colocar ó cartel informativo do programa de
axudas para a rehabilitación de acordo co deseño proposto pola Oficina de Rehabilitación, elaborado de
acordo cos convenios asinados, e até o cobro total de axudas solicitadas.
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

2.3.3. Cualificación definitiva.
Ao remate das obras, e para poder continuar co procedemento, será necesario obter a Cualificación definitiva
das actuacións.
Os promotores das actuacións comunicarán o seu remate de acordo co previsto na cualificación provisional,
e presentarán no Rexistro Municipal do Concello de Muros a documentación prevista na Base
Recibida a documentación xustificativa a Oficina de Rehabilitación realizará unha visita ao inmoble e as
comprobacións que estime oportunas, e tramitará o expediente para a obtención da cualificación definitiva no
departamento territorial como órgano competente da Consellería.

María Inés Monteagudo Romero

O persoal da Oficina de Rehabilitación do Concello de Muros procederá a realizar as seguintes
comprobacións:




Procederase á minoración do importe da subvención concedida cando o orzamento xustificado teña unha
contía inferior ao orzamento que serviu de base para a resolución de concesión, sempre e cando se acredite
que a actuación concreta está totalmente executada.
Aprobada a axuda polo órgano competente municipal, a Oficina de Rehabilitación elaborará unha proposta de
cualificación definitiva que se remitirá á Área provincial do IGVS que cualificará definitivamente a actuación.
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A cualificación definitiva supón a xustificación da execución de todas as actuacións cualificadas. Será causa
da denegación da cualificación definitiva, a non execución das actuacións ou a súa execución fóra de prazo,
así como o incumprimento por parte do/a promotor/a de calquera requisito para obter a condición de persoa
beneficiaria, ou dos contidos previstos no R.D. 233/2013 e na Orde do 23 de xuño de 2017 da Consellería de
Infraestruturas e Vivenda.
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Que as actuacións foron executadas dentro dos prazos e de acordo coa cualificación provisional.
Que para a súa execución se contou con todas as autorizacións necesarias.
As facturas e documentos bancarios de pagamento das anteditas actuacións e que están pagadas
pola persoa beneficiaria que figure na cualificación provisional

A Área provincial do IGVS remitirá á Dirección Xeral do IGVS unha relación das cualificacións definitivas
outorgadas para cada ARRU, logo das verificacións que consideren oportunas. A Dirección Xeral do IGVS
procederá á comunicación ao Ministerio de Fomento das xustificacións das actuacións referidas.
As cualificacións definitivas outorgadas serán remitidas polo IGVS ao Concello de Muros, que como órgano
xestor notificará aos/ás solicitantes o outorgamento.
2.3.4. Tramitación do pagamento.
Antes de proceder ao pagamento da subvención, os/as solicitantes deberán presentar no Rexistro Municipal
do Concello de Muros a documentación prevista na base 3.2.4.
Poderán realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento das actuacións
subvencionadas, tanto o Concello de Muros como o IGVS ou o Ministerio de Fomento. As achegas estarán
supeditadas ao efectivo financiamento por parte do Ministerio de Fomento e da Comunidade Autónoma de

Concello de Muros
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Galicia, de acordo co estipulado no convenio de colaboración entre o Ministerio de Fomento, Comunidade
Autónoma de Galicia e o Concello de Muros.
Base 3.ª SOLICITUDE, DOCUMENTACIÓN E PRAZO DE PRESENTACIÓN.
3.1. Solicitude oficial.
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

As solicitudes deberán presentarse necesariamente segundo o modelo normalizado (ANEXO I), na sede
electrónica ou no Rexistro Municipal do Concello de Muros, ou en calquera dos lugares e rexistros
establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas (LPAC) e dirixidas ao Concello de Muros.
3.2. Documentación.
1. Toda a documentación deberá presentarse debidamente cuberta, con data, número de identificación do/a
solicitante ou representante, número de expediente se é o caso, e debidamente asinada.

María Inés Monteagudo Romero

2. Cando a documentación achegada sexa incompleta ou defectuosa requirirase ao/á solicitante para que
nun prazo improrrogable de dez días hábiles emende o erro ou achegue a documentación preceptiva, con
indicación de que, se así non o fixese, terase por desistido da súa solicitude, previa resolución considerando
o establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas (LPAC).
3. En todo caso, o Concello de Muros como entidade xestora das subvencións, poderá requirirlle ao/á
solicitante, en calquera momento do procedemento, documentación complementaria se a considera
necesaria para a xustificación do cumprimento dos requisitos da prórroga do Plan 2013-2016.
4. Os/as solicitantes seleccionados terán a obriga de informar á Oficina de Rehabilitación de calquera
circunstancia que puidese supor unha modificación das condicións tidas en conta para a selección e a
posterior cualificación da actuación, e que puidesen dar lugar á modificación da resolución.

Xunto coa solicitude oficial, deberá acompañar a seguinte documentación:
a) Relativa ao/á solicitante:
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3.2.1. Documentación Inicial.












Fotocopia do DNI do/a solicitante e representante (de ser o caso) formalmente nomeado.
Acreditación da titularidade do edificio ou vivenda mediante certificación do Rexistro da Propiedade,
escritura pública de compravenda, escritura pública de aceptación ou partición da herdanza, escritura
pública de doazón e aceptación, ou sentenza xudicial, segundo corresponda.
Declaración xurada de todas as subvencións solicitadas ou concedidas para as actuacións
subvencionables por estas bases para a mesma actuación. Anexo II.
Declaración xurada de non encontrarse en ningún dos supostos de incompatibilidade ou prohibición
para a percepción de subvencións ou axudas públicas. Anexo II.
Certificacións de cada persoa propietaria de estar ao día coa Axencia Estatal de Administración
Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia,
e certificado municipal de que se atopa ao corrente das obrigas tributarias coa administración local.
No caso de que o/a solicitante sexa unha comunidade de propietarios, achegarase ademais:
NIF da comunidade de propietarios en vigor.
Documentación acreditativa da súa constitución.
Documento acreditativo da representación con que se actúa.
Xustificación da titularidade do edificio (inscrición no Rexistro da Propiedade).
Acordo da comunidade de propietarios que autorice a execución das obras e a solicitude da
subvención, ou certificado da persoa titular da secretaría da comunidade referente aos ditos aspectos.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257
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b) Relativa ao inmoble e ás obras.



María Inés Monteagudo Romero
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Informe de avaliación do edificio, en caso de realizar obras nos elementos comúns do edificio,
segundo o establecido no artigo 21 do RD 233/2013.
Se a obra a realizar en vivenda é de mellora da eficiencia enerxética, certificado de eficiencia
enerxética de vivenda que acredite as reducións de emisións de CO2 e a letra resultante de
realizarse a obra.
Proxecto ou memoria técnica na cal expresen as obras que se van executar, a súa valoración,
clasificándoas en capítulos segundo o disposto no artigo 26 do RD233/2013. O proxecto ou memoria
técnica deberá conter os datos fundamentais do edificio: situación, número de vivendas e locais,
superficie construída sobre rasante, superficie sobre rasante con uso residencial e unha reportaxe
fotográfica das obras que se van realizar.
Orzamento das obras clasificado en capítulos segundo o disposto no artigo 26 do RD 233/2013.
Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 40.000 euros será necesario achegar 3
orzamentos, e en caso de non se optar pola oferta mais vantaxosa, memoria xustificativa da diferente
elección, coma establece o artigo 29 da LSG e o 42 do D11/2009 do regulamento da lei de
subvencións.
Títulos habilitantes para a execución das obras (comunicación previa, licenza ou outras
autorizacións).
A que resulte necesaria de acordo co previsto no artigo 21 do R.D. 233/2013.
Outros documentos que se e o caso, o Concello considere necesarios e foran requiridos ao/á
beneficiario/a para ditar resolución.

3.2.2. Documentación durante a execución da obra.
Tras a obtención da Cualificación provisional para a actuación, o/a solicitante deberá presentar no Rexistro
Municipal do Concello de Muros a seguinte documentación precisa para o seguimento da obra:
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Relación de persoas propietarias do edificio, identificando NIF de cada unha, e a referencia catastral
de cada vivenda e local.
Certificacións de cada persoa propietaria de estar ao día coa Axencia Estatal de Administración
Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia,
certificado municipal de que se atopa ao corrente das obrigas tributarias coa administración local, e
de non estar incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria da
Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións, e da LSG.
A que resulte necesaria de acordo co previsto no artigo 6 do RD 233/2013 e os demais datos
informativos que esixe o Ministerio de Fomento ou o IGVS no protocolo de información normalizado.

Comunicación de inicio das obras. O/a solicitante deberá comunicar á oficina de rehabilitación
calquera eventualidade que poida supor unha modificación das condicións tidas en conta para a
cualificación da actuación, así como as eventualidades que puidesen afectar ao prazo de execución
da obra.

3.2.3. Documentación final de obra.
Unha vez se rematen as obras, no prazo máximo dun mes e antes do día 15 de setembro do 2022, o/a
solicitante deberá presentar no Rexistro Municipal do Concello de Muros a documentación sinalada nos
seguintes epígrafes, en orixinal ou copia compulsada:
a) Comunicación final das obras. Declaración expresa por parte do/a beneficiario/a de que o proxecto foi
executado conforme o indicado na solicitude ou polo técnico director das obras (en caso de obras
maiores) a través da certificación final das obras. Deberá indicarse que as actuacións foron
executadas en prazo, que para a súa execución se contou con todas as autorizacións necesarias e
que se executou de acordo co previsto na cualificación provisional. De existir modificacións no
proxecto, achegarase un informe técnico ou documento cos datos e incidencias máis significativas
ocorridas durante a execución. Neste caso, previo ao momento da realización de modificacións sobre
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257
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o contido no proxecto, deberanse comunicar á Oficina de Rehabilitación os cambios desexados e
dispor dos títulos habilitantes necesarios.
b) Facturas orixinais pola totalidade das obras realizadas subvencionables e xustificantes de pagamento.
O/a solicitante achegará a seguinte documentación xustificativa do gasto:
 Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade (actuación), con identificación do
acredor e do documento, o seu importe, data de emisión e data de pagamento, indicando, se é o
caso, as desviacións acaecidas sobre o orzamento subvencionado.
 As facturas, ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con
eficacia administrativa incorporados na relación a que se fai referencia no parágrafo anterior, emitidas
polos provedores en relación coa actuación subvencionada. As facturas reunirán en todo caso os
seguintes requisitos: nome da persoa beneficiaria que figure na cualificación provisional, razón social,
enderezo e NIF de quen emite a factura, IVE desagregado, nome, enderezo NIF do pagador titular da
cualificación provisional e forma de pago. Deberá quedar claramente descrito o produto vendido ou o
servizo prestado O/a solicitante achegará a seguinte documentación xustificativa do pagamento:
 Para cada un dos documentos xustificativos de gasto: transferencias bancarias, certificacións
bancarias ou extractos bancarios, nos cales deberán estar claramente identificados o receptor e o
emisor do pagamento.
 Non se admitirán como xustificantes os documentos acreditativos de pagamentos en metálico nin os
obtidos a través de Internet se non están validados pola entidade bancaria ou non dispoñen de
códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da dita entidade.
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c) Certificación de fin de obra expedida polo técnico responsable, no caso de que fose preceptivo.
d) Podería ser necesario achegar outra documentación administrativa e técnica final, como: Licenza de
Primeira Ocupación, Boletíns de instalacións, certificado técnico de modificación das condicións do
Informe de Avaliación de Edificios, ou certificación enerxética do edificio no que se reflicte a mellora
da cualificación enerxética total do edificio.
e) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para as mesmas actuacións
subvencionadas, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes de resolución, das distintas
administracións públicas ou calquera dos seus organismos, entes públicos ou privados, nacionais ou
internacionais. Anexo III.
f) No caso de solicitude de endoso deberá achegarse a maiores:
 Documento de aceptación de endoso asinado polo representante da empresa construtora.
 No caso de Comunidades de Propietarios acordo da comunidade de propietarios desta solicitude, no
que figuren os datos da persoa ou empresa a favor da cal se solicita o endoso. Os órganos
competentes do Concello de Muros, do IGVS e do Ministerio de Fomento, poderán solicitar as
aclaracións ou informes relativos á xustificación do investimento que consideren convenientes. No
caso de que non fosen remitidos polo beneficiario dentro do prazo que se sinale, poderá entenderse
que renuncia á subvención.

1. Para o aboamento da subvención, o/a beneficiario/a deberá presentar no Rexistro Municipal do Concello
de Muros a documentación sinalada nos seguintes epígrafes, en orixinal ou copia compulsada; tendo para
isto de prazo máximo a data do día 15 de setembro do 2022, mais non sendo preciso esgotar este prazo
máximo.
a) Certificacións expedidas polos organismos competentes, acreditativas de estar ao día no
cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Certificación bancaria con número conta bancaria a nome do/as beneficiario/as da subvención.
c) Certificado de número de conta da empresa construtora no caso de solicitude de endoso excepcional.
2. Transcorrido o prazo establecido de xustificación, sen que o beneficiario presente a documentación
solicitada no Rexistro Municipal do Concello de Muros, a Oficina de Municipal de Rehabilitación do Casco
Urbano histórico de Muros, requirirá o beneficiario para que a presente no prazo improrrogable de dez días. A
falta de presentación da xustificación no prazo indicado comportará a perda do dereito ao cobramento total
ou parcial da subvención e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

A presentación da xustificación no prazo adicional establecido neste punto, non eximirá ó beneficiario das
sancións que conforme a lei correspondan ou da perda das axudas de non existir tempo suficiente para
realizar as tramitacións administrativas correspondentes polo ente xestor, a Xunta de Galicia e o Ministerio de
Fomento.
3.3. Prazo de presentación.
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

O prazo de presentación de solicitudes será de un mes desde o día seguinte á publicación destas bases de
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña no modelo normalizado (ANEXO I) que estará a
disposición dos interesados na oficina de rehabilitación do concello de Muros e na sede electrónica do
concello de Muros (sede.muros.gal)
3.4. Información aos/ás interesados/as.
Sobre o procedemento de tramitación das axudas de acordo coas presentes bases, poderase obter
documentación normalizada ou información adicional na Oficina de Municipal de Rehabilitación do Conxunto
Histórico de Muros, situada na Praza Curro da Praza, 1, 15250 MUROS, dependente do Concello de Muros,
ou a través dos seguintes medios:

María Inés Monteagudo Romero

1. Na páxina web do Concello de Muros: www.muros.gal
2. Atención persoal de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas, cita previa.
3. Consultas por correo-e: rehabilitacion@muros.gal
Base 4.ª EXCLUSIÓNS E INCOMPATIBILIDADES.
Non poderán obter os beneficios destas axudas as persoas beneficiarias das axudas do “Programa de
rehabilitación edificatoria” do Plan Estatal 2013-2016 prorrogado (de acordo co artigo 28.3 do R.D. 233/2013).
Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, as subvencións deste Programa serán compatibles con
outras axudas públicas sempre e cando o seu importe non supere o custo total da actuación concreta.
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Base 5.ª PUBLICIDADE.

As bases reguladoras da concesión das axudas segundo os Convenios asinados entre o Concello de Muros,
a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento para o desenvolvemento do programa de rexeneración e
renovación urbanas da prórroga do Plan Estatal 2013-2016, publicaranse no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña, na páxina web do Concello de Muros, e no taboleiro de edictos municipal. As bases reguladoras e
convocatoria e os seus modelos normalizados para a presentación de solicitudes facilitaranse na Oficina
Municipal de Rehabilitación do Casco Urbano Histórico de Muros (Curro da Praza, núm. 1) e na páxina web
municipal www.muros.gal
5.2. Consentimento e autorizacións.
A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras, o
consentimento e autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que pode emitir o Concello de
Muros, así como as autorizacións para que o IGVS poida solicitar as certificacións que deban emitir os
organismos correspondentes da Xunta de Galicia ou do Ministerio correspondente.
5.3. Publicidade das subvencións concedidas.
De conformidade co artigo 13.4.3º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na
Administración pública galega, o Concello de Muros publicará no taboleiro do Concello e na súa páxina web
oficial (www.muros.gal) a relación dos beneficiarios e o importe das subvencións concedidas, polo que a
Concello de Muros
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presentación da solicitude de axudas leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos
dos/as beneficiarios/as e a súa publicación na citada páxina web, coas excepcións previstas nas leis. Por
razón da súa contía, os mesmos datos serán publicados no BOP segundo correspondan. Por outra banda,
notificaranse de xeito individual os principais trámites de aprobacións.
Base 6.ª TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

Os datos dos/as solicitantes ou dos seus representantes serán incorporados aos ficheiros municipais. A
finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a concesión das subvencións obxecto das
presentes bases reguladoras, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na
normativa reguladora das subvencións, en orde á conclusión do proceso de subvencións, polo que a súa
achega é obrigatoria. Os referidos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 15/1999, do
13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento a
Oficina de Rehabilitación do Concello de Muros, ante a cal se poderán exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición.

María Inés Monteagudo Romero

Base 7.ª PERDA DO DEREITO AO COBRO, RENUNCIA, NULIDADE E REINTEGRO. RÉXIME DE
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
7.1. Modificación da resolución.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo o caso, a obtención
concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados,
poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión. En todo o caso, a modificación da resolución de
concesión realizarase nos termos da LSG, e do artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se
aproba o seu regulamento. A resolución polo que se acorde ou se denegue a modificación da resolución será
ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS.
7.2. Perda do dereito ao cobro.
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O incumprimento por parte do/a beneficiario/a da subvención de calquera das obrigas, requisitos, condicións
e demais circunstancias que produciron o seu outorgamento, a insuficiente xustificación do proxecto, así
como a obtención concorrente doutras axudas incompatibles dará lugar, en cada caso, á perda do dereito ao
cobro da subvención, á redución da contía da mesma ou ó reintegro total ou parcial das cantidades
percibidas máis os correspondentes xuros de demora dende o momento do seu pagamento, sen menoscabo
das sancións, que de ser o caso, resulten esixibles.

O/a beneficiario/a poderá renunciar voluntariamente á subvención nas condicións que establece a normativa
legal de aplicación.
7.4. Nulidade, reintegro, infraccións e sancións.
O incumprimento ou falsidade nas condicións requiridas para o outorgamento da subvención, comportará,
ademais das sancións que poidan corresponder, o reintegro da subvención percibida incrementada co xuro
legal correspondente desde o seu pagamento máis un 25 %, segundo establece o artigo 34 da LSG, salvo
que a Lei de orzamentos do Estado estableza outro diferente. En particular será causa de reintegro a non
comunicación ao órgano correspondente de calquera modificación das condicións que motivaron o
recoñecemento da subvención que poida determinar a perda sobrevida do dereito á axuda. A comunicación
deberá facerse ao Concello de Muros como entidade xestora se a modificación se produce antes de recibir o
aboamento da subvención e posteriormente a ese momento, á Área Provincial do IGVS. Tamén serán motivo
de reintegro os supostos previstos no artigo 33 da LSG. O procedemento para o reintegro será o establecido
no artigo 38 da LSG.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

7.5. Recursos administrativos.
Contra as resolucións que dite a xefatura territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e vivenda,
poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente, no prazo de un (1)
mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

Base 8.ª NORMATIVA DE APLICACIÓN.
A concesión destas axudas rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD
887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación
básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia e o D.
11/2009, de 9 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento. Ademais da lexislación anterior, e en todo o
non descrito nas presentes bases, seranlle de aplicación as seguintes disposicións:

María Inés Monteagudo Romero
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Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do
alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas,
2013-2016.
 Real Decreto 637/2016, do 9 de decembro, polo que se prórroga o Plan Estatal de fomento
do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación
urbanas, 2013-2016.
A Orde da Consellería de infraestruturas e vivenda do 23 de xuño de 2017 pola que se procede a
abrir o prazo para solicitar a participación na prórroga do programa de rexeneración e renovación
urbanas do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a
rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 se establecen as súas bases reguladoras e as das
axudas autonómicas previstas para este programa, publicada no DOG o 30 de xuño de 2017.
 acordo da Comisión Bilateral celebrada o 26 de Outubro do 2017, relativo á Área de
Rexeneración e Renovación Urbana do Conxunto Histórico de Muros (A Coruña).
Comunidade Autónoma de Galicia. Prórroga do Plan Estatal de Fomento do Alugamento de
Vivendas, a Rehabilitación Edificatoria, e a Rexeneración e Renovación Urbanas 2013-2016,
anualidade 2017.
Addenda para a modificación dos acordos de comisión bilateral relativos ás áreas de rexeneración e
renovación urbanas na Comunidade Autónoma de Galicia. Plan Estatal de Fomento do alugamento
de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e a súa
prórroga.
 Decreto 18/2014, do 13 de febreiro polo que se determinan os aspectos básicos dos
programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan as directrices para o
desenvolvemento do Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación
edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia publicado no DOG o 25 de febreiro de 2014.
A Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
A Lei 8/2013, de 26 de Xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas.
Real decreto 7/2015, de 30 de outubro, Texto refundido da Lei do Solo e rehabilitación urbana.






Base 9.ª DISPOSICIÓN ADICIONAL.
As subvencións incluídas nesta convocatoria financiaranse, de conformidade co acordo da comisión bilateral
relativo á Área de Rexeneración e Renovación Urbana do Casco urbano histórico de Muros de data 26 de
outubro de 2017 con cargo á asignación orzamentaria 22/336/78000 no proxecto 2019/2/IGV17/1/1 por un
importe máximo total de 81.698,60 €, coas súas posibles prórrogas.
Base 10.ª DISPOSICIÓN FINAL.
Estas bases entrarán en vigor a data seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña e terán vixencia até o 31 de decembro de 2022, data en que remata o Prórroga do Plan Estatal
20132016 de non existir nova disposición que modifique ou prorrogue esta data de vixencia do Plan Estatal
para a aplicación do programa que se desenvolve nestas bases.”
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257
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A señora alcaldesa dá paso ás primeiras intervencións.
A Sra. González di que están a favor de que se aproben estas bases.
A Sra. Martínez di que non ten nada que engadir.
A Sra. Sambade di que está de acordo en que se aproben estas bases para rehabilitación.
O Sr. Quintela non ten nada que comentar.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

Rematadas as intervencións o Pleno da corporación, cos votos a favor do grupo municipal popular (4), do
grupo municipal socialista (4), dos concelleiros non adscritos (2) e do grupo municipal do BNG (1) adopta por
unanimidade o seguinte
ACORDO:

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente as bases reguladoras e a convocatoria de concesión de subvencións á
Rehabilitación de Edificios e vivendas na área de Rexeneración e Renovación Urbana do conxunto Histórico
de Muros, con financiamento do programa de Rexeneración e Renovación Urbanas da prorroga do plan
estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación
urbanas, 2013-2016, anualidade 2017, (12ª Fase), que constan como ANEXO a esta proposta.
SEGUNDO. Someter o expediente á información pública e audiencia aos/ás interesados/as polo prazo
mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións.
TERCEIRO. No caso de que non se presente ningunha reclamación ou suxestión entenderase
definitivamente adoptado este acordo quedando facultado expresamente a Alcaldía para a súa publicación e
execución.

María Inés Monteagudo Romero

CUARTO. As obrigas económicas derivadas da entrada en vigor das bases reguladoras quedará
condicionada á existencia de dotación orzamentaria no Orzamento municipal, extremo que se acreditará
mediante a incorporación do documento RC sen que sexa preciso trámite adicional algún.
QUINTO. Publicar a información precisa no relativa a aprobación destas bases e a súa convocatoria na Base
de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) polos medios electrónicos establecidos.
Cuarto. Modificación das Bases xerais reguladoras para a concesión de subvencións a entidades
deportivas.
A señora alcaldesa sinala que a proposta vén ditaminada favorablemente pola comisión informativa cos votos
a favor do grupo popular e que é do seguinte literal:

A Concellería de Deportes do Concello de Muros quere establecer unha modificación nas bases xerais das
subvencións a clubs e a entidades deportivas para a realización de actividades deportivas.
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As causas que implican esta modificación derívanse do propio funcionamento dos clubs e entidades xa que
precisan adquirir e/ou renovar bens inventariables e equipamentos deportivos dedicados á práctica deportiva
pero estes gastos non son ata agora obxecto nestas bases.
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“ANTECEDENTES

Por outro lado, tamén se modifican e inclúen puntos nos diferentes artigos que de maneira máis operativa
garantirán uns baremos públicos e obxectivos na fase de valoración dos proxectos. Xunto con isto, tamén se
evitará calquera tipo de causa de incompatibilidade con outras bolsas ou subvencións do Concello de Muros.
Conta no expediente o informe-proposta sobre a aprobación da modificación das bases e o informe do
departamento de deportes do Concello de Muros do 12 de febreiro de 2022 en relación a necesidade da
modificación dos seguintes artigos:
Artigo 1. Obxecto da convocatoria
Inclúese: Bens inventariables e equipamentos dedicados á práctica deportiva
Artigo 4. Modalidades

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

Elimínase: A entidade beneficiaria da subvención municipal deberá pagar os seus gastos xustificativos antes
de que transcorra un mes.
Artigo 5. Gastos subvencionables
Inclúense na modalidade A as contas: 216, 218 e 219
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

Inclúense na modalidade B as contas: 216, 218 e 219
Inclúense na modalidade A as contas: 600 e 623
Artigo 7. Solicitude
Modifícase: O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes dende o anuncio de publicación da
convocatoria específica no BOP da Coruña previa autorización do gasto por parte do órgano competente.
Artigo 11. Criterios de valoración

María Inés Monteagudo Romero

Inclúese na valoración da modalidade A un tramo máis no número de licenzas
Inclúese na valoración da modalidade A o punto: Non se terán en conta como membros do club, a efectos de
valoración do número de licenzas federativas, os/as integrantes que soliciten as bolsas para deportistas do
Concello de Muros.
Elimínase o criterio: Número de quilómetros
Inclúese o criterio: Na convocatoria de bolsas a deportistas do Concello de Muros non hai ningunha solicitude
que pertenza ao seu club: 5 puntos
Artigo 13. Xustificación e pagamento

Inclúese na documentación xustificativa: Facturas cos seus respectivos xustificantes bancarios polo importe
que se debe xustificar.
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En base ao anterior e realizada a tramitación legalmente establecida, en virtude dos artigos 22.2.d) e 49 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, esta alcaldía eleva ao Pleno da Corporación
e ao estudo previo por parte da comisión informativa a adopción do seguinte ACORDO:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Jose Manuel Mayo Priegue

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,

Modifícase: O prazo para a xustificación das subvencións rematará ás 14.00 h do 15 de decembro do ano en
curso.

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificación das bases xerais reguladoras para a concesión en réxime de
concorrencia competitiva de subvencións a clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con
equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico, e a
entidades, sen ánimo de lucro para a realización de actividades de fomento da actividade física, resultado as
bases reguladoras coas modificacións propostas, as publicadas como ANEXO a esta proposta.
SEGUNDO. Someter o expediente á información pública e audiencia ás persoas interesadas polo prazo
mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións.
TERCEIRO. No caso de que non se presente ningunha reclamación ou suxestión entenderase
definitivamente adoptado este acordo quedando facultado expresamente a Alcaldía para a súa publicación no
Boletín correspondente e na BNDS para súa execución.
ANEXO

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

BASES XERAIS REGULADORAS PARA A CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA
COMPETITIVA DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS DO CONCELLO DE MUROS, SEN ÁNIMO DE
LUCRO, CON EQUIPOS OU DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE
ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO, E A ENTIDADES, SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA.

CVD: VL4/RfgdXjAaCBaK7fco
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O marco normativo polo que se rexerán as subvencións concedidas pola Concello de Muros está constituído
polas leis e disposicións que se citan a continuación e polas súas normas de desenvolvemento, así como por
cantas outras normas, legais ou regulamentarias, conteñan prescricións relativas ás subvencións ou sexan
susceptibles de producir efectos neste ámbito:


Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo
que se aproba o seu regulamento.



Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.



Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia.



Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais.



Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración local.



Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.



Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, de modificación do Código Civil e
da Lei de axuizamento civil.



Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do sector público e outras medidas de reforma
administrativa.



Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e Regulamento
(UE) 2016/67, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais
e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de
protección de datos).



Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.



Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.



Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvención de Galicia e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se
aproba o seu regulamento.



Lei galega 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.



Bases de execución do orzamento do Concello de Muros.



Ordenanza xeral de administración electrónica da Concello de Muros.



Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.



Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.



Estatuto de autonomía de Galicia de 1981.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257
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Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística.



Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias do 5 de novembro de 1992, BOE n.º 222, do 15 de
setembro de 2001.



Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade do Parlamento de Galicia o día
21 de setembro de 2004.



Regulamento do uso do galego do Concello de Muros, publicada no BOP n.º 79, do 27/04/2016.

O procedemento de aprobación e o réxime de publicación queda sometido ao previsto no artigo 49 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (aprobación inicial, exposición pública por prazo
mínimo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxestións, e posterior aprobación definitiva polo
Pleno mediante re- solución, no seu caso, das reclamacións, salvo que aquelas non foran presentadas
entendéndose definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional).
Artigo 1. Obxecto da convocatoria

María Inés Monteagudo Romero

1. Esta convocatoria vai dirixida aos clubs deportivos do Concello de Muros que conten con algún equipo ou
deportista (no caso de deportes individuais) que participen en competicións oficiais federadas de ámbito local,
provincial, ou autonómico, e a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades de fomento da
actividade física.
O obxecto desta convocatoria é financiar os gastos derivados dos seguintes aspectos:
1.1. A participación en competicións oficiais federadas de ámbito local, provincial ou autonómico. As
solicitudes de subvención referiranse ou a equipos ou a deportistas.
1.2. Realización de actividades conducentes á mellora da condición física, á ocupación activa do tempo de
lecer, o deporte de carácter afeccionado ou popular.
1.3. A promoción social da práctica e dos valores deportivos que se realice mediante a organización de
actividades de formación, difusión e divulgación do deporte e dos valores deportivos. Poderán consistir en
charlas, talleres, cursos, organización de simposios e xornadas de debate.

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,

1.4. Bens inventariables, equipamentos dedicados á práctica deportiva.
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2. A realización do programa de actividades para a que se concede a subvención será de exclusiva
responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de Seguridade Social que delas se deriven.
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Artigo 2. Beneficiarios
1. Poden solicitar as distintas modalidades de subvención as entidades que a continuación se sinalan, para
actividades que se leven a cabo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso e que cumpran os
seguintes requisitos:
2. Requisitos:
2.1. Estar legalmente constituídas como entidades privadas antes de presentaren a solicitude.
2.2. Ter o domicilio fiscal no Concello de Muros ou acreditar que as actividades e investimentos obxecto da
subvención se realizarán no ámbito territorial do Concello de Muros, se fora o caso, que a súa actividade
beneficie á cidadanía do Concello de Muros.
3. Dado que a tramitación será telemática:
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

3.1. A entidade deberá dispoñer dun único enderezo de correo electrónico de contacto durante toda a
tramitación do expediente, ao que se dirixirán as comunicacións.
3.2. Excepcionalmente, e de xeito xustificado, poderá modificar este enderezo inicial, sempre e cando lle
notifique a circunstancia pertinente ao Concello de Muros.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

3.3. Deberá dispoñer de certificado dixital:
a) Quen ocupe a Presidencia da entidade ou quen teña delegadas as súas funcións.
b) Quen ocupe a Secretaría da entidade.
c) Quen represente a entidade perante o Concello de Muros (no caso de ser distinta das dúas anteriores).
4. Estar ao corrente das súas obrigas coa Facenda Pública estatal e autonómica, co Concello de Muros e coa
Tesourería da Seguridade Social.

María Inés Monteagudo Romero

5. Non estar incursa nas causas de incompatibilidade ou de incapacidade para seren beneficiarias ou
percibiren as subvencións da administración pública dispostas no art. 13 da LXS.
6. Facer constar a colaboración do Concello de Muros en toda información interna e externa que fixeran das
actividades ou investimentos subvencionados.
7. Utilizar, con carácter xeral, formas de pagamento a terceiros/as que poidan acreditar mediante documento
expedido por unha entidade financeira (transferencia bancaria, tarxeta de crédito, tarxeta de débito, cheque
ou talón nominativo, etc.) no que quede identificada a persoa ou entidade beneficiaria, o importe e a data de
pagamento. Só excepcionalmente poderá utilizarse o pagamento en metálico cando non sexa posible
outra forma alternativa (peaxe de autoestrada, tícket de aparcadoiro etc.). O incumprimento desta disposición,
para algún gasto, implicará que este gasto se considere “non subvencionable”, de conformidade cos art. 72.2,
75.2 e 89 do RDLXS e en relación cos art. 31.2 e 37 da LXS, sempre que o gasto supere o importe de
150,00 €.
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Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Jose Manuel Mayo Priegue

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,

8. Someterse aos procedementos de control ou de auditoría que realice a Intervención municipal, o Consello
de Contas de Galicia, o Tribunal de Contas ou calquera outro órgano de control interno ou externo, nacional
ou europeo. Como resultado destes procedementos poderase esixir responsabilidade administrativa,
consonte co disposto na LXS e, se fora o caso, responsabilidade penal, de conformidade co Código penal.
9. As entidades beneficiarias ás que lles resulta de aplicación obrigatoria o Plan de contas adaptado ás
entidades non lucrativas, en particular no que se refire ás súas obrigas contables, estarán ao disposto no RD
1491/2011, do 24 de outubro, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan xeral de contabilidade
ás entidades sen fins lucrativos e o modelo de plan de actuación das entidades sen fins lucrativos, e demais
normas de desenvolvemento deste; as restantes entidades beneficiarias levarán os seguintes libros e
rexistros:


Libro diario de ingresos e gastos, no que se reflictan por orde cronolóxica todos os ingresos e gastos,
que deberá estar debidamente conciliado cos movementos realizados a través das contas bancarias.
O libro deberá estar dilixenciado pola persoa titular da Presidencia, da Secretaría e da Tesourería da
entidade.



Liquidación anual de ingresos e gastos, que deberá resultar dos movementos producidos no libro
anterior, e na que quedará constancia da súa aprobación pola asemblea de socios/as.



Libro de inventario, no que se reflictan axeitadamente todos os bens e dereitos da entidade, así como
as súas altas e baixas, e que tamén deberá ser dilixenciado pola Presidencia, pola Secretaría e pola
Tesourería. Así mesmo, as entidades beneficiarias das subvencións teñen a obriga de conservar os
documentos xustificativos
da aplicación dos fondos recibidos durante un mínimo de catro anos,
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

que se han contar dende a data da percepción ou cobramento da subvención, en tanto que poderán
ser obxecto das correspondentes actividades de control.
10. Utilizar, con carácter xeral, unha linguaxe non sexista e inclusiva, elaborar materiais que fomenten a
igualdade, tratar as imaxes con valores de igualdade, presenza equilibrada, diversidade, pluralidade de roles
e identidades de xénero.
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

11. Todas as actividades organizadas polo entidade desenvolveranse, en xeral, en lingua galega, así como,
as campañas publicitarias e de promoción destas serán en lingua galega.
12. No caso de que algunha das actividades que execute a entidade solicitante implique o contacto habitual
con menores, deberá comprobar que o persoal ao seu cargo non foi condenado por sentenza firme por
ningún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe a agresión e abuso sexual,
acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos, de conformidade co disposto no artigo 13.5 da Lei orgánica
1/1996, de protección xurídica do menor, de modificación parcial do Código civil e da Lei de axuizamento
civil).

María Inés Monteagudo Romero

Artigo 3. Financiamento e contía subvención
1. As subvencións obxecto desta convocatoria financiaranse cun crédito total de 21.000 € con cargo á partida
orzamentaria 341.4800 do Concello de Muros. Este importe poderá ser obxecto de modificación orzamentaria.
2. O importe máximo da subvención será de 3.000 € por solicitante, sen exceder nunca o 80%dos gastos
subvencionables.
Artigo 4. Modalidades
1. Modalidade A. Clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que
participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico

1.2. Requisitos específicos
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a) Ser un club deportivo, sen ánimo de lucro, legalmente constituído, con domicilio fiscal no Concello de
Muros.
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1.1. Dirixida a persoas xurídicas sen ánimo de lucro con equipos ou deportistas que participen en competición
federada de ámbito local, provincial ou autonómico con sede social permanente no Concello de Muros.

b) Ter equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) en competicións oficiais federadas de ámbito
local, provincial ou autonómico durante o ano en curso.
c) Estar inscritos no Rexistro de entidades deportivas da Xunta de Galicia.
2. Modalidade B. Entidades do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, que realicen actividades de fomento
da actividade física e do deporte
2.1. Dirixida a persoas xurídicas sen ánimo de lucro, que realicen actividades de fomento da actividade física
e do deporte. Os clubs deportivos poden solicitar subvención neste programa, pero quedan excluídos os
gastos derivados da súa participación en competicións oficiais federadas.
2.2. Requisitos específicos:
a) Ser unha entidade sen ánimo de lucro legalmente constituída, con domicilio fiscal no Concello de Muros.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

b) Ter entre os seus obxectivos o fomento de actividades físicas deportivas, a ocupación activa do tempo de
lecer, de fomento do deporte ou actividades de formación en materia deportiva.
c) Realizar a actividade para a que solicita a axuda dentro do termo municipal de Muros.
Artigo 5. Gastos subvencionables
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

1. Na Modalidade A. Clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas
que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico.

María Inés Monteagudo Romero

Conta
600
621
623
624
625
629
649
652
655
216
218
219

Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos.
1.1. Respecto dos gastos de transporte e de aloxamento, terán que estar directamente vinculados coa
realización das actividades subvencionadas. Deberá acreditarse esta vinculación na memoria da actividade
no trámite da xustificación.

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,

1.2. Gastos non subvencionables nesta modalidade:
a) Os gastos derivados de viaxes de lecer.
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b) Os gastos financeiros.
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Descrición da conta, segundo o PXCPENL
Compras de bens destinados á actividade (material deportivo non inventariable)
Arrendamentos e canons (arrendamento de vehículos, instalacións deportivas e material deportivo)
Servizos profesionais independentes – contratacións externas
Transportes (utilización de medios de transporte regular para o desenvolvemento da actividade)
Primas seguros (seguros deportivos e outros relacionados coa actividade deportiva)
Outros servizos: só aloxamento para o desenvolvemento da actividade
Outros gastos sociais (mutuas)
Dereitos da arbitraxe
Cotas a entidades deportivas (licenzas federación)
Material deportivo inventariable
Elementos de transporte (vehículos, remolques, embarcacións: adquisición, adaptación, rotulación)
Outro inmobilizado material (equipos electrónicos para a mellora da practica ou rendemento
deportivo)

c) Os gastos derivados das atencións protocolarias (atencións persoais, comidas protocolarias, gastos en
galas ou celebracións).
d) Os gastos de adquisición de bens destinados á venda.
f) Os gastos suntuarios.
2. Na Modalidade B. Entidades do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, que realicen actividades de
fomento da actividade física e do deporte
Conta
600
621
623
624

Descrición da conta, segundo o PXCPENL
Compras de bens destinados á actividade (material deportivo non inventariable)
Arrendamentos e canons (arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou instalacións)
Servizos profesionais independentes – contratacións externas
Transportes (utilización de medios de transporte regular para o desenvolvemento da actividade)
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257
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625
627
640
642
649
652
656
216
218
219

Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos.

María Inés Monteagudo Romero

2.1. Respecto dos gastos de transporte terán que estar directamente vinculados coa realización das
actividades subvencionadas. Deberá acreditarse esta vinculación na memoria da actividade, no trámite da
xustificación.
2.2. Gastos non subvencionables nesta modalidade:
a) Os gastos de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes).
b) Os gastos de participación en competicións oficiais federadas
c) Os gastos de adquisición de bens destinados á venda.
d) Os gastos derivados de viaxes de lecer.
e) Os gastos financeiros.

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,

f) Os gastos derivados das atencións protocolarias (atencións persoais, comidas protocolarias, gastos en
galas ou celebracións).
g) Os gastos suntuarios.
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Primas seguros (seguros deportivos e outros relacionados coa actividade deportiva)
Publicidade e propaganda
Soldos e salarios (persoal deportivo)
Seguridade Social a cargo da entidade (persoal deportivo)
Outros gastos sociais (mutuas)
Dereitos da arbitraxe
Gastos de participación en competicións deportivas
Material deportivo inventariable
Elementos de transporte (vehículos, remolques, embarcacións: adquisición, adaptación, rotulación)
Outro inmobilizado material (equipos electrónicos para a mellora da practica ou rendemento
deportivo)

1. As subvencións desta convocatoria son compatibles con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos
para a mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou ente público ou privado, nacional, da
Unión Europea ou de organismos internacionais, sen prexuízo da obriga de comunicar ao Concello a súa
obtención.
2. Non serán obxecto de subvención:
a) As actividades ou investimentos xa subvencionados polo Concello de Muros no mesmo exercicio. Non se
poderá financiar o mesmo obxecto cunha subvención de concorrencia e outra nominativa, por ser
incompatibles, neste caso a entidade beneficiaria tería necesariamente que renunciar a unha delas.
b) As obras, fases de obra e investimentos que non sexan susceptibles de entrega ao uso público.
c) As actividades culturais, de promoción económica, de servizos sociais e de turismo.
Artigo 7. Solicitude
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

1. As solicitude presentaranse telematicamente a través do rexistro electrónico do Concello de Muros
(sede.muros.gal).
2. O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes dende o anuncio de publicación da convocatoria
específica no BOP da Coruña previa autorización do gasto por parte do órgano competente.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

Artigo 8.

1. A documentación da solicitude de subvención deberá vir asinada do seguinte xeito.
a) No caso das certificacións, pola Secretaría co visto e prace da Presidencia ou persoa na que delegue.
b) No caso das declaracións, compromisos e outra documentación, pola Presidencia ou persoa que
represente a entidade.
2. A documentación que ha de presentar é a seguinte:

María Inés Monteagudo Romero

a) Acreditación da delegación da Presidencia ou persoa en quen delegue na que se especifique o alcance da
delegación (presentación telemática das solicitudes de subvencións e sinatura electrónica de toda a
documentación necesaria para a súa tramitación, na que se inclúan as certificacións).
b) Declaración de estar legalmente constituída antes da presentación da solicitude, de dispoñer dos estatutos
adaptados á lexislación vixente e de que o seu obxecto a faculta para participar na convocatoria na que
solicita a subvención.
c) Certificación acreditativa do acordo de solicitude e do nomeamento da persoa representante para a
relación co Concello de Muros.
d) Declaración de non estar incursas a persoa representante e a entidade nas causas de incompatibilidade
ou incapacidade para seren beneficiarias ou percibiren subvencións da Administración pública, dispostas no
art. 13 da LXS.7.2.5.
e) Documento explicativo da actividade ou investimento que se vai realizar. A convocatoria específica
determinará o contido mínimo do documento.

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,
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f) Autorización para que o Concello de Muros poida obter, en calquera momento da tramitación do expediente,
as certificacións das administracións tributarias correspondentes e da Tesourería da Seguridade Social, nas
que se acredite que a entidade está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
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Documentación

g) Solicitude de autorización cuantificada, se procede, no caso de que a entidade solicitante concerte a
execución total ou parcial obxecto da subvención con persoas físicas ou xurídicas vinculadas á entidade, de
conformidade co disposto no artigo 29.7.d) da LXS, e no artigo 68 do RDLXS.
h) Calquera outra documentación, compromisos ou manifestacións que se especifiquen na convocatoria
correspondente ou que sexa precisa para a valoración da solicitude.
3. No caso de que a documentación fose incorrecta ou insuficiente, darase un prazo de 10 días para a súa
emenda. Pasado o prazo sen que a entidade interesada atenda o requirimento, entenderase que desiste do
seu pedimento. Serán rexeitadas automaticamente as solicitudes que conteñan documentos electrónicos que
incorporen código malicioso ou dispositivo susceptible de afectar á integridade ou seguridade do sistema,
omitan documentos esixidos, non cubran nos cuestionarios telemáticos os campos requiridos como
obrigatorios ou cando conteñan incongruencias ou omisións que impidan o seu tratamento.
Artigo 9. Documentación complementaria e compromisos da convocatoria

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

1. Modalidade A. Clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que
participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico.
a) Memoria explicativa da actividade prevista para o ano en curso. O documento conterá, como mínimo, os
aspectos que deseguido se expoñen:

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

– Obxecto da subvención.
– Descrición das competicións nas que participa o club, especificando as datas e lugares das probas
ou partidos, número de participantes.
b) Descrición das actividades deportivas e sociais que realiza o club, así como a súa traxectoria deportiva.
c) Estrutura social do club, órganos de goberno, número de persoas asociadas, funcionamento, e instalacións
onde desenvolven a actividade, indicando se son propiedade do club, alugadas, de titularidade municipal, etc.
d) Certificación expedida pola federación autonómica, na que consten os seguintes datos do club, referidos o
ano en curso:

María Inés Monteagudo Romero

– Número de equipos ou deportistas no caso de deportes individuais en cada ámbito de competición
(local, provincial ou autonómico).
f) Certificación expedida pola federación autonómica, na que consten os seguintes datos do club, referidos o
ano inmediato anterior á convocatoria:
– Número de equipos ou deportistas no caso de deportes individuais en cada ámbito de competición
(local, provincial ou autonómico) e o n.º de licenzas federativas. A certificación referirase ou a equipos
ou a deportistas.
– Declaración do número de inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia.

– Declaración do número de equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) en
competicións de ámbito provincial no ano inmediato anterior á convocatoria.

CVD: VL4/RfgdXjAaCBaK7fco
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– Declaración do número de equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) en
competicións de ámbito autonómico no ano inmediato anterior á convocatoria.
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– Declaración do número de equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) en
competicións de ámbito local no ano inmediato anterior á convocatoria.

– Declaración do número licenzas federativas dos deportistas do club no ano inmediato anterior á
convocatoria.
– Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do orzamento de gastos.
– Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto.
– Declaración da utilización da lingua galega na realización do proxecto.
c) No caso de que se solicite a autorización para concertar a execución total ou parcial das actividades con
persoas xurídicas vinculadas, deberán indicar a epígrafe na que está inscrita no IAE e achegar a
documentación de constitución da entidade para comprobar o seu obxecto social.
d) Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións
resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

2. Modalidade B. Entidades do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, que realicen actividades de fomento
da actividade física e do deporte
a) Memoria explicativa da actividade prevista para o ano en curso, que conterá como mínimo, os seguintes
aspectos:

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

– Obxecto da subvención.
– Descrición das actividades deportivas, sociais e de formación que realiza a entidade, así como a
súa traxectoria deportiva.
b) Estrutura social da entidade, órganos de goberno, número de persoas asociadas, funcionamento, e
instalacións onde desenvolven a actividade, indicando se son propiedade da entidade, alugadas, de
titularidade municipal, etc.
c) Obxectivos xerais e específicos do proxecto presentado, ámbito territorial e recursos materiais e humanos
necesarios, facendo mención ás titulacións requiridas no persoal á fronte do proxecto.

María Inés Monteagudo Romero

i) Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto.

f) Declaración de requisitos de participación nas actividades (participación gratuíta e libre, pago de inscrición,
non reservada aos/ás socios/as da entidade organizadora).
g) Declaración do número de participantes na edición anterior da mesma actividade ou na actividade
solicitada si é nova.
h) Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% ou os 3.000,00 € do orzamento de
gastos.

l) Declaración da utilización da lingua galega na realización do proxecto.
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m) No caso de que se solicite a autorización para concertar a execución total ou parcial das actividades con
persoas xurídicas vinculadas, deberán indicar a epígrafe na que está inscrita no IAE e achegar a
documentación de constitución da entidade para comprobar o seu obxecto social.
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e) Declaración relativa o ámbito territorial das actividades que contempla o proxecto (ámbito local ou
comarcal, ámbito provincial, ámbito autonómico).

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,

d) Declaración do número de horas do total das actividades durante o ano.

n) Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións
resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.
Artigo 10. Comisión de valoración, órgano competente e órgano instrutor
1. A comisión de valoración estará composta por 4 membros:
– Presidencia: concelleiro/a de Deporte
– Vogais:
• Técnico/a do departamento de Asuntos Económicos
• Técnico/a do departamento de Deportes
– Secretaría: secretario/a municipal, con voz pero sen voto
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

2. A concesión das subvencións realizarase mediante un réxime de concorrencia competitiva e será
aprobada por resolución de Alcaldía.
3. O órgano instrutor será o monitor cultural do Concello de Muros, ou, no seu defecto, o persoal técnico que
designe a Alcaldía mediante resolución, quen contará coas funcións previstas nos artigos 21 e 24 da Lei de
Subvencións de Galicia.
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

4. O órgano instrutor da tramitación administrativa do expediente, á vista da documentación e logo da
valoración das solicitudes ou, se fora o caso, co informe emitido pola comisión de valoración,formularáun
informe proposta de resolución da concesión e da disposición do gasto, debidamente motivado, que deberá
expresara relación de solicitantes que cumpran os requisitos da convocatoria e a súa contía, así como as
solicitudes desestimadas, as desistidas e as non admitidas ao trámite. Este informe proposta será fiscalizado.

María Inés Monteagudo Romero

5. A Alcaldía do Concello de Muros ditará resolución da concesión, que deberá notificárselles ás entidades
interesadas na forma prevista na convocatoria, no taboleiro de anuncios municipal e na páxina web do
Concello de Muros. Concederáselles un prazo de 10 días hábiles para presentaren, se fora o caso, a
desistencia da solicitude, a reformulación, o cambio de obxecto, ou as alegacións que consideren oportunas.
No caso de non formular desistencia expresa, a subvención considerarase aceptada tacitamente. Poderase
prescindir do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta outros feitos
nin outras alegacións e probas distintas ás aducidas polas persoas interesadas.
Artigo 11. Criterios de valoración
A selección das peticións e a contía das subvencións determinarase despois da consideración das
actividades que se van realizar, cun informe previo emitido polo persoal técnico da área de Deporte de
acordo coa aplicación dos seguintes baremos:
1. Na modalidade A. Clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas
que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico.
a) Número de licenzas federativas dos/as deportistas do club: máximo 20 puntos.

– Entre 20 e 49 licenzas: 10 puntos
– Entre 50 e 99 licenzas: 15 puntos
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– Máis de 100 licenzas: 20 puntos
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– Ata 20 licenzas: 5 puntos

Non se terán en conta como membros do club, a efectos de valoración do número de licenzas federativas,
os/as integrantes que soliciten as bolsas para deportistas do Concello de Muros.
b) Número de equipos en categoría sénior: máximo 15 puntos.
–1 equipo: 5 puntos.
–2 equipos: 10 puntos.
–3 equipos: 15 puntos.
c) Número de equipos ata categoría xuvenil: máximo 30 puntos.
–1 equipo: 5 puntos.
–2 equipos: 10 puntos.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

–3 equipos: 15 puntos.
–4 equipos: 20 puntos.
–5 equipos: 25 puntos.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

–6 equipos: 30 puntos.
d) Número de equipos en categoría feminina: máximo 15 puntos.
–1 equipo: 5 puntos.
–2 equipos: 10 puntos.
–3 equipos: 15 puntos.
e) Utilización da lingua galega na realización das actividades: ata 5 puntos.

María Inés Monteagudo Romero

f) Na convocatoria de bolsas a deportistas do Concello de Muros non hai ningunha solicitude que pertenza ao
seu club: 5 puntos
g) Nivel de autofinanciamento:
–Entre o 25% e 45%: 5 puntos
–Máis do 45%: 10 puntos
2. Na modalidade B. Entidades do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, que realicen actividades de
fomento da actividade física e do deporte
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b) Número de horas de duración do total das actividades durante o ano: ata 15 puntos.
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a) Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 20 puntos.



Menos de 10 horas: 5 puntos.



De 11 a 50 horas: 10 puntos.



De máis de 50 horas: 15 puntos.

c) Ámbito territorial das actividades: ata 15 puntos.


Ámbito local ou comarcal: 5 puntos.



Ámbito provincial: 10 puntos.



Ámbito autonómico: 15 puntos.

d) Requisitos de participación (gratuíta e libre, cota de inscrición, non reservada aos/ás socios/as da entidade
organizadora): ata 5 puntos.
f) Número de persoas participantes na edición anterior, na mesma actividade ou; de ser nova a actividade
cuxo financiamento se solicita, número de participantes na actividade: ata 15 puntos.


Ata 30: 5 puntos.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257



De 30 a 100: 10 puntos.



Máis de 100: 15 puntos.

g) Utilización da lingua galega na súa realización: ata 5 puntos.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

h) Interese da proposta presentada: ata 10 puntos.
Calidade e solvencia técnica da proposta: 5 puntos



Actividade innovadora: 5 puntos

i) Colaboración con outras entidades sen ánimo de lucro do Concello de Muros: ata 5 puntos


Máis de 2 actividades: 10 puntos

María Inés Monteagudo Romero

l) Participación da entidade nas actividades deportivas realizadas polo Concello de Muros.


Menos de 2 actividades: 5 puntos.



Máis de 2 actividades: 10 puntos.

Artigo 12. Reformulación de solicitudes
1. Cando o importe da subvención concedida sexa inferior ao importe solicitado entenderase
automaticamente reformulada a solicitude de subvención. Non entanto, esta deberá ser reformulada cando a
entidade beneficiaria considere que non pode cumprir a totalidade da actividade subvencionada.
Establecerase o alcance e a forma na que deberá facerse esta reformulación, coa finalidade de respectar a
adecuada proporcionalidade entre a contía da subvención outorgable e os compromisos asumidos pola
entidade beneficiaria.
Artigo 13. Xustificación e pagamento

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,
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1. O prazo para a xustificación das subvencións rematará ás 14.00 h do 15 de decembro do ano en curso.
Para as subvencións que teñan concedida unha prórroga, previa solicitude da entidade beneficiaria antes de
que remate o prazo de xustificación, o prazo de xustificación rematará ás 14.00 h do día 31 de xaneiro do
ano seguinte da convocatoria.
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2. As subvencións aboaranse despois da xustificación dos gastos, que deberán axustarse
aos conceptos aprobados na concesión definitiva e que figurarán en cada expediente de solicitude. O
aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta sinalada pola entidade xa rexistrada no
Concello de Muros. De non existir este rexistro previo, a entidade deberá achegar a correspondente
certificación dos seus datos bancarios.
3. Non se realizará o pago da subvención mentres a entidade non acredite que se atopa ao corrente das súas
obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social, e non sexa entidade debedora por resolución de
procedemento de reintegro.
4. O coeficiente de financiamento defínese como o cociente entre o importe da subvención solicitada e o
importe do orzamento de gastos presentados pola entidade. O orzamento subvencionado a xustificar será o
que resulte de dividir o importe da subvención concedida polo coeficiente de financiamento.
5. No caso de ter outras subvencións ou ingresos propios para o mesmo obxecto que, en concorrencia coa
subvención do Concello de Muros, teñan un importe superior á cantidade resultante do cálculo anterior, o
orzamento subvencionado a xustificar será a suma das subvencións e ingresos. O gasto xustificado
documentalmente deberá acadar, polo menos, o importe do orzamento subvencionado a xustificar.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

6. O importe das subvencións concedidas, en ningún caso, poderá ser de tal contía que, en concorrencia con
subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades privadas, supere o custo da actividade
ou investimento desenvolvido pola entidade beneficiaria.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

7. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, e en todo caso a obtención
concorrente de subvencións doutras administracións públicas ou entidades privadas, poderá dar lugar á
modificación da resolución da concesión.
8. A documentación xustificativa específica do programa será:
a) Memoria xustificativa da realización da actividade subvencionada e do cumprimento das condicións
impostas na concesión da subvención, que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos: actividades
desenvoltas, temporalización, cuantificación e perfil dos/as participantes, resultados obtidos…
b) Conta xustificativa cos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade
beneficiaria imputables á actuación subvencionada, coa seguinte relación: identificación do/da acredor/a,
número de factura ou documento equivalente, importe, data de emisión e data de pagamento.

María Inés Monteagudo Romero

c) Facturas cos seus respectivos xustificantes bancarios polo importe que se debe xustificar.
d) Acreditación da utilización do anagrama do Concello de Muros no material gráfico de difusión e na páxina
web da entidade ou RRSS
e) Acreditación do emprego da lingua galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas.
9. As axudas aboaranse a medida que se vaian xustificando.
10. O incumprimento da obriga de xustificación dentro do prazo regulamentario, dará lugar a iniciación do
expediente de declaración de procedencia da perda do dereito de cobro da subvención con aplicación do
procedemento previsto no artigo 89 do RD 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 38/2003, do 17 de novembro Xeral de Subvencións.
Protección de datos

Para os efectos da salvagarda do dereito das entidades participantes nas correspondentes convocatorias, ao
respecto da protección dos seus datos de carácter persoal nos termos dispostos na Lei orgánica 15/1999,
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, faise constar que os datos das subvencións
concedidas quedarán incorporados ao Rexistro Público de Subvencións.

CVD: VL4/RfgdXjAaCBaK7fco
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Disposición adicional segunda

Versión imprimible

FIRMADO POR

Jose Manuel Mayo Priegue

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,

Disposición adicional primeira

Dereitos das entidades

Ningunha convocatoria de subvención municipal xerará dereito a favor das entidades solicitantes mentres
non se dean as condicións orzamentarias, procedementais e xurídicas de aplicación.
Disposición adicional terceiraAceptación das bases
A presentación dunha solicitude de subvención nunha convocatoria municipal supón a aceptación das
correspondentes bases reguladoras.
Disposición final

Entrada en vigor

Estas bases reguladoras entrarán en vigor a partir do día seguinte da súa publicación do texto íntegro no
BOP e manterán a súa vixencia ata a súa derrogación ou modificación expresa.”

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257
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A señora alcaldesa dá paso ás intervención.
Intervén polo grupo socialista o Sr. Lago que di que na comisión informativa preguntaban se se falara cos
directivos dos clubs deportivos, e eles falaron con algún directivo e ninguén falou con eles. Di que non van
propor modificar as bases, pero cren, que é necesario melloralas debido á perda de poder adquisitivo dos
clubs como consecuencia da pandemia, polo que lle parece insuficiente a contía, e solicita poñer unha
cantidade mínima de 1.000 euros, e logo de forma competitiva, de acordo coas bases que se aproben, que
se amplíe esta cantidade.
A señora alcaldesa pregunta se trae a emenda por escrito, e que debería ser así para pasarlla á Secretaría e
ao departamento correspondente. Sinala que fixeron unha simulación respecto aos clubs de fútbol e a súa
puntuación cos criterios novos aumentaría. Di que con respecto á proposta que presentaron na comisión
informativa de pedirlle a contabilidade a todos os clubs non lles parece proporcionada porque o Concello non
é o Ministerio de Facenda nin a Axencia Tributaria. Indica que se trata do reparto dos fondos non dos fondos
en si, a partida é a que hai nos orzamentos, se se quere modificar, hai que modificala nos orzamentos. Di que
dar unha cantidade fixa complicaría a xestión, xa que non sabe se sería capaces de xustificar esa cantidade.
O Sr. Lago Tajes di que un club de fútbol en licenzas federativas gasta sobre 2.500 euros.
A señora alcaldesa contesta que por iso se incrementou o tramo nas modificacións das bases.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

A Sra. Martínez di que lle sorprende que a señora alcaldesa dixera na comisión informativa que falar cos
clubs e que diga o Sr. Lago que non se falou, e di que axudar a que obteñan máis financiamento no tempo
que corre, adiante.
A señora alcaldesa di que ela non se comprometeu a falar cos clubs senón que as modificacións respondían
aos desaxustes que afectaban os clubs e que en particular viñeran os Volantes.
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

A Sra. Sambade di que se consiste en eliminar atrancos á hora de conseguir unha subvención di que sería
partidaria de que presentar a proposta do PSOE e decidir.
O Sr. Quintela pregunta se no simulacro se inclúe a cantidade económica.
A señora alcaldesa sinala que as bases non fan un reparto de diñeiro, senón unha baremación, e a bolsa
repártese entre esas entidades proporcionalmente. Di que con esta modificación están dándolle a
posibilidade de que as entidades poidan comprar material, que non podían, e eliminaron requisitos moi
estritos como o de que tiñan que facer o investimento no mes seguinte ao da concesión e inclúese un tramo
para que non haxa un dobre financiamento das entidades.

María Inés Monteagudo Romero

A señora alcaldesa dá paso ás segundas intervencións.
O Sr. Lago sinala que quere presentar a emenda.
A señora alcaldesa di que o texto que presenta non é unha emenda, que foi o que leu, pero dá paso á
votación desta.
Cos votos a favor do grupo municipal socialista (4), coa abstención dos concelleiros non adscritos (2) e do
grupo municipal do BNG (1), cos votos en contra do grupo municipal popular (4) e o voto de calidade da
presidencia queda rexeitada a emenda.

ACORDO
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PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificación das bases xerais reguladoras para a concesión en réxime de
concorrencia competitiva de subvencións a clubs deportivos do Concello de Muros, sen ánimo de lucro, con
equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico, e a
entidades, sen ánimo de lucro para a realización de actividades de fomento da actividade física, resultado as
bases reguladoras coas modificacións propostas, as publicadas como ANEXO a esta proposta.
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Rematadas as intervencións o Pleno da corporación, cos votos a favor do grupo municipal popular (4) e dos
concelleiros non adscritos (2) e coa abstención do grupo municipal socialista (4) e do grupo municipal do
BNG (1) adopta por unanimidade o seguinte:

SEGUNDO. Someter o expediente á información pública e audiencia ás persoas interesadas polo prazo
mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións.
TERCEIRO. No caso de que non se presente ningunha reclamación ou suxestión entenderase
definitivamente adoptado este acordo quedando facultado expresamente a Alcaldía para a súa publicación no
Boletín correspondente e na BNDS para súa execución.
Quinto. Modificación do regulamento de acción social (RAS) do Concello de Muros.
A señora alcaldesa di que esta modificación vén informada favorablemente pola comisión informativa e
transcríbese como segue:
“ANTECEDENTES

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

A Mesa Xeral de Negociación do persoal funcionario e Laboral do Concello de Muros, na sesión celebrada o
día 17 de marzo de 2022 acordou propor a modificación do Regulamento de Acción social do Concello de
Muros publicado no BOP núm. 96 de 25 de maio de 2010 en relación a necesidade da modificación dos
seguintes artigos

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

PRIMEIRO. Modificar o artigo 2 do Capítulo. I Normas xerais do Regulamento de Acción Social, sendo a
nova redacción do seguinte teor literal:
As axudas concederanse con cargo á partida de acción social, equivalente ao 1,5% da masa salarial dos
funcionarios e do persoal laboral, que se dotará anualmente nos orzamentos municipais de acordo co
previsto no Convenio colectivo.
A contía será distribuída de acordo coas seguintes prioridades:
1. Axudas por gardería.
2. Axudas sanitarias.

María Inés Monteagudo Romero

3. Axudas por estudos.
4. Axuda excepcional por circunstancias especiais.
A contía máxima que pode percibir cada empregado/a público/a para si ou os/as seus/súas cónxuxes e
fillos/as menores de 25 anos que dependan economicamente deles, non poderá superar a cantidade de 500
€ anuais por todos os conceptos. Este límite non lle afectará aos/ás empregados/as municipais con dous ou
máis fillos.
SEGUNDO. Modificar o artigo 9 do Capítulo I Normas xerais do RAS, sendo a nova redacción do seguinte
teor literal:
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TERCEIRO. Modificar o artigo 11 do Capítulo II. Subvencións sanitarias do RAS, sendo a nova redacción do
seguinte teor literal:
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A concesión das axudas sanitarias, gardería e estudos, así como á axuda excepcional por circunstancias
especiais, definidas nesta normativa, corresponderá á Alcaldía, ou concelleiro/a con competencias delegadas
por ela, que deberá resolvelas no prazo de dous meses, contados desde o remate do prazo de presentación
de solicitudes.

De conformidade co disposto no convenio colectivo o Concello subvencionará, con cargo á partida de
melloras sociais, os gastos odontolóxicos, próteses de visión, auditivas, de fonación e ortopédicas e
subministración de vacinas non incluídas no calendario oficial, así como de produtos alimenticios para
persoas con alerxias e/ou intolerancias alimentarias, sempre acompañadas do informe médico oportuno, nas
condicións e contías que se determinan neste capítulo.
CUARTO. Modificar o artigo 13 do Capítulo II. Subvencións sanitarias do RAS, sendo a nova redacción do
seguinte teor literal:
Contía das subvencións:
Gastos odontolóxicos, próteses de visión, auditivas, de fonación e ortopédicas, subministración de vacinas
non incluídas no calendario oficial, e produtos alimenticios para persoas con alerxias e/ou intolerancias
alimentarias: 50% do custo total, cun límite anual de 175 € por empregado/a público/a para o conxunto dos
conceptos anteriores.
QUINTO. Modificar o artigo 14 do Capítulo II. Subvencións sanitarias do RAS, sendo a nova redacción do
seguinte teor literal:
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

Documentación precisa:
Ás solicitudes deberá achegarse a seguinte documentación:
1. Factura orixinal ou compulsada que acredite o gasto realizado.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

2. Fotocopia do libro de familia se a solicitude se refire ao/á cónxuxe ou aos fillos.
3. Declaración xuada de que os fillos ou fillas maiores de 18 anos ou o/á cónxuxe -de referirse a elesnon perciben ningún tipo de renda derivada do traballo por conta allea ou propia.
4. Informe médico no caso das vacinas non incluídas no calendario oficial e produtos alimenticios para
persoas con alerxias e/ou intolerancias alimentarias.
SEXTO. Engadir un Capítulo V. Subvención por circunstancias especiais, coa redacción do seguinte teor
literal:
Capítulo V. Subvención por circunstancias especiais

María Inés Monteagudo Romero

Artigo 21. Circunstancias especiais
Cando algunha persoa traballadora se atope nunha situación excepcional non recollida neste regulamento,
previa solicitude da persoa interesada e xustificación suficiente, a Alcaldía avaliará a súa concesión e
aprobación.
Poderá considerarse circunstancias excepcionais procesos adoptivos, discapacidade, dependencia, etc.
Consta no expediente o certificado do acordo da mesa de negociación e o informe-proposta sobre a
aprobación da modificación do regulamento de Acción Social do persoal funcionario e laboral do Concello de
Muros.
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PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento de Acción social (RAS) do Concello de
Muros, resultado as bases reguladoras, coas modificacións propostas que consta no expediente, as
publicadas como ANEXO a esta proposta.
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En base ao anterior e realizada a tramitación legalmente establecida, e en virtude dos artigos 22.2.2d) e 49
da Lei 7/1985, de 2 abril, reguladora das bases do réxime local, esta Alcaldía eleva ao Pleno da Corporación
e ao estudo previo por parte da comisión informativa a adopción do seguinte acordo:

SEGUNDO. Someter o Expediente a información pública e audiencia ás persoas interesadas polo prazo
mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións.
TERCEIRO. No caso de que non se presente ningunha reclamación ou suxestión entenderase
definitivamente adoptado o presente acordo quedando facultado expresamente a Alcaldía para a súa
publicación no Boletín correspondente e na BNDS para súa execución.
ANEXO
“APROBACIÓN DO REGULAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL DO CONCELLO DE MUROS
Ao abeiro do disposto no parágrafo no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, procédese á publicación do texto íntegro do Regulamento de acción social do Concello de
Muros, unha vez que se elevou a definitivo o acordo de aprobación inicial da súa primeira modificación, e que
é do seguinte teor literal:

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

En desenvolvemento do disposto no Convenio Colectivo das condicións de traballo do persoal ao servizo do
Concello de Muros, establécense neste documento as condicións, contías e procedemento para optar ás
axudas definidas neste acordo.
CAPÍTULO I

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

Normas xerais
Artigo 1. Beneficiarios/as
Para poder optar a calquera das axudas reguladas neste texto, deberán concorrer con carácter xeral os
seguintes requisitos, ademais dos que se sinalan especificamente para cada caso:
Será condición indispensable ser persoal funcionario con praza en propiedade ou persoal laboral con máis de
dous anos de antigüidade no Concello de Muros.

María Inés Monteagudo Romero

En todo caso, as axudas concedidas consonte ao establecido no presente regulamento, terán efectos desde
a data en que se adquire a condición de empregado/a público/a e ata a data en que a dita condición se
perda.
O/a empregado/a público/a deberá formalizar a correspondente solicitude na forma e prazo establecidos
neste Regulamento, acompañando a documentación que se determine en cada caso.
Artigo 2. Distribución da partida de melloras sociais
As axudas concederanse con cargo á partida de acción social, equivalente ao 1,5% da masa salarial dos
funcionarios e do persoal laboral, que se dotará anualmente nos orzamentos municipais de acordo co
previsto no Convenio colectivo.
A contía será distribuída de acordo coas seguintes prioridades:

2. Axudas sanitarias
3. Axudas por estudos
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4. Axuda excepcional por circunstancias especiais
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1. Axudas por gardería

A contía máxima que pode percibir cada empregado/a público/a para si ou os/as seus/súas cónxuxes e
fillos/as menores de 25 anos que dependan economicamente deles, non poderá superar a cantidade de 500
€ anuais por todos os conceptos. Este límite non lle afectará aos/ás empregados/as municipais con dous ou
máis fillos.
Artigo 3. Comprobación das solicitudes
A Mesa de Negociación poderá esixir, en calquera momento da tramitación, xustificantes de todos e cada un
dos datos declarados polos solicitantes, sempre que non consten ou non se poida comprobar doutra forma a
súa autenticidade.
Artigo 4. Corrección de erros
Os/as beneficiarios/as que, por causas que non lles sexan imputables, perciban contías ás que non teñen
dereito, reintegrarán ao Concello estas cantidades percibidas indebidamente. O Concello instaraos a que, no
prazo de quince días, opten por unha das dúas posibilidades que seguen:

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

a) Reintegrar voluntariamente as cantidades recibidas indebidamente nun único pagamento.
b) Aceptar un desconto na nómina mensual en contía non inferior ao 15% das retribucións brutas, ata ter
liquidado o importe total do débito.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

As persoas que perciban axudas económicas indebidamente por teren falseado os datos ou a documentación
presentada, incorrerán nas responsabilidades disciplinarias que correspondan e, ademais, serán instadas
para que no prazo de quince días hábiles reintegren as cantidades recibidas. En caso contrario,
practicaráselles unha dedución en nómina nunha contía non inferior ao 30% das súas retribucións brutas, ata
ter liquidado o importe total do débito. Estas persoas perderán o dereito a percibir calquera subvención ou
prima das definidas no presente Regulamento por un período non inferior a tres anos nin superior a dez.
En todo caso, as cantidades cuxo reintegro se aprace en distintos pagamentos, veranse incrementadas co
xuro legal do diñeiro, AO se tratar de ingresos aprazados.
Artigo 5. Compatibilidades

María Inés Monteagudo Romero

As axudas concedidas con cargo á partida de melloras sociais son compatibles con calquera outra que por
idénticos conceptos outorguen outras entidades ou organismos públicos ou privados.
Artigo 6. Modificacións
Queda reservada á Mesa de Negociación a facultade de propoñer a resolución de cantas dúbidas ou
omisións puideran xurdir da aplicación práctica da presente normativa, así como a competencia para
propoñer a introdución de calquera modificación que fose precisa para un mellor desenvolvemento e
aplicación, sen alterar no fundamental o sentido exposto no presente texto.
Artigo 7. Convocatoria
O Concello abrirá o prazo de solicitude de axudas de gardería e estudos durante o mes de maio de cada ano.
As solicitudes das axudas sanitarias faranse en calquera momento do ano.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello coa documentación que para cada caso se
especifique. En caso de non se achegar a documentación necesaria requirirase ás persoas interesadas para
que a presenten nun prazo non superior a 10 días. De non facelo considerase que renuncian á solicitude.
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Serán rexeitadas todas as solicitudes presentadas fóra de prazo.
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O departamento de Persoal disporá duns impresos normalizados de solicitude que deberán ser cubertos
polas persoas interesadas, facendo constar o tipo de subvención que se solicita.

Artigo 8. Tramitación
O departamento de Persoal e Intervención será o encargado de realizar todos os trámites necesarios para
resolver as solicitudes de axudas.
Artigo 9. Resolución
A concesión das axudas sanitarias, gardería e estudos, así como á axuda excepcional por circunstancias
especiais, definidas nesta normativa, corresponderá á Alcaldía, ou concelleiro/a con competencias delegadas
por ela, que deberá resolvelas no prazo de dous meses, contados desde o remate do prazo de presentación
de solicitudes.
Artigo 10. Pagamento

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

O pagamento das subvencións reguladas neste documento farase efectivo mediante mandamento de pago,
nun prazo non superior a trinta días dende a data de resolución.
CAPÍTULO II
Subvencións sanitarias
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

Artigo 11. Definición
De conformidade co disposto no convenio colectivo o Concello subvencionará, con cargo á partida de
melloras sociais, os gastos odontolóxicos, próteses de visión, auditivas, de fonación e ortopédicas e
subministración de vacinas non incluídas no calendario oficial, así como de produtos alimenticios para
persoas con alerxias e/ou intolerancias alimentarias, sempre acompañadas do informe médico oportuno, nas
condicións e contías que se determinan neste capítulo.
Artigo 12. Beneficiarios/as

María Inés Monteagudo Romero

Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste capítulo os/as empregados/as públicos/as do Concello de
Muros, os/as seus/súas cónxuxes e fillos/as menores de 25 anos que dependan economicamente deles.
Artigo 13. Contía das subvencións
Gastos odontolóxicos, próteses de visión, auditivas, de fonación e ortopédicas, subministración de vacinas
non incluídas no calendario oficial e produtos alimenticios para persoas con alerxias e/ou intolerancias
alimentarias: 50% do custo total, cun límite anual de 175 € por empregado/a público/a para o conxunto dos
conceptos anteriores.
Artigo 14. Documentación precisa
Ás solicitudes deberá achegarse a seguinte documentación:

– Fotocopia do libro de familia se a solicitude se refire ao/á cónxuxe ou aos fillos e fillas.
– Declaración xurada de que os fillos ou fillas maiores de 18 anos ou o/a cónxuxe -de referirse a eles- non
perciben ningún tipo de renda derivada do traballo por conta allea ou propia.
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– Informe médico no caso das vacinas non incluídas no calendario oficial e produtos alimenticios para
persoas con alerxias e/ou intolerancias alimentarias.
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– Factura orixinal ou compulsada que acredite o gasto realizado.

CAPÍTULO III
Subvención por gastos de gardería
Artigo 15. Definición
O Concello subvencionará os gastos derivados da estancia en garderías dos fillos e fillas do seu persoal na
contía e condicións que se determinan neste capítulo.
Artigo 16. Contía da subvención
A subvención por gardería consistirá nun pagamento anual único correspondente ao curso escolar, ata un
límite de 120 € ao ano por cada fillo para o que se solicite a axuda.
Artigo 17. Documentación precisa.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:
– Fotocopia compulsada do libro de familia.
– Factura do pagamento da gardería.
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CAPÍTULO IV
Subvención por estudos
Artigo 18. Definición
O Concello subvencionará os gastos derivados dos estudos que realice o persoal ao seu servizo e os/as
seus/súas cónxuxes ou fillos/as menores de 25 anos que dependan economicamente del, nos niveis de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), bacharelato, FP Específica
de Grao Medio, FP Específica de Grao Superior, ou Universidade.
Artigo 19. Contía da subvención por estudos

María Inés Monteagudo Romero

Para os/as traballadores/as e os seus familiares:
– Educación Infantil, Educación Primaria, ESO: 120 €/persoa por ano.
– FP de grao medio e bacharelato: 180 €/persoa por ano.
– Universidade e FP de grao superior: 220 €/persoa por ano.
No caso de fillos/as ou cónxuxes dos/as empregados/as municipais, as subvencións por estudos terán
carácter único referido a cada especialidade ou curso escolar.

Ás solicitudes xuntarase:
– Fotocopia cotexada da matrícula correspondente ao curso académico cando se traten de ensinanzas
non obrigatorias.

CVD: VL4/RfgdXjAaCBaK7fco
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

– No caso de que a solicitude se refira ao/á cónxuxe ou a fillos maiores de 18 anos, presentarase unha
declaración xurada de que non perciben ningún tipo de renda derivada do traballo por conta allea ou propia.
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Artigo 20. Documentación precisa

– Fotocopia do libro de familia, compulsada, cando se trate de fillos/as ou cónxuxe.
CAPÍTULO V
Subvención por circunstancias especiais
Artigo 21. Circunstancias especiais
Cando algunha persoa traballadora se atope nunha situación excepcional non recollida neste regulamento,
previa solicitude da persoa interesada e xustificación suficiente, a Alcaldía avaliará a súa concesión e
aprobación.
Poderá considerarse circunstancias excepcionais procesos adoptivos, discapacidade, dependencia, etc.
Contra este acordo poderá interpoñerse polos interesados recurso contencioso - administrativo, ante a Sala
do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257
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a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso - administrativa.”

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

Non hai intervencións.
O Pleno da corporación, cos votos a favor do grupo municipal popular (4), do grupo municipal socialista (4),
dos concelleiros non adscritos (2) e do grupo municipal do BNG (1) adopta por unanimidade o seguinte:
ACORDO:
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento de Acción social (RAS) do Concello de
Muros, resultado as bases reguladoras, coas modificacións propostas que consta no expediente, as
publicadas como ANEXO a esta proposta.
SEGUNDO. Someter o Expediente a información pública e audiencia ás persoas interesadas polo prazo
mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións.
TERCEIRO. No caso de que non se presente ningunha reclamación ou suxestión entenderase
definitivamente adoptado o presente acordo quedando facultado expresamente a Alcaldía para a súa
publicación no Boletín correspondente e na BNDS para súa execución.

María Inés Monteagudo Romero

Sexto. Moción do grupo municipal do BNG sobre a taxa de inflación interanual en Galicia.
A señora alcaldesa dá paso á intervención da Sra. Martínez que explica a moción que se transcribe
deseguido:
“O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) proponlle ao pleno do Concello de Muros a
seguinte moción para o seu debate e aprobación, se procede:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza, a súa economía e a súa sociedade, sofre a agudización dunha suba de prezos sen precedentes nas
últimas tres décadas e que, aínda que agravada pola guerra de Ucraína e o impacto na comercialización do
gas ou do cereal, xa se viña producindo durante o 2021 e os primeiros meses de 2022.
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A inflación é un fenómeno económico que se manifesta no incremento global do prezo dos bens e servizos
dun país. Isto provoca unha perda xeneralizada do poder de compra do diñeiro no tempo. Por tal motivo,
coñécese como o “imposto dos pobres” porque, cos mesmos cartos, podemos enfrontar menos pagamentos
e isto prexudica especialmente ás persoas máis vulnerábeis e con menos recursos. É, polo tanto, un
problema económico e social de primeira orde.
A taxa de inflación interanual en Galiza no pasado mes de febreiro foi do 8% e, outro mes máis, supera a
rexistrada no conxunto do Estado (7,6%). Isto quere dicir que en febreiro de 2022 as galegas e os galegos
eramos un 8% máis pobres que un ano antes. Así, por exemplo, a electricidade subiu no estado español un
111,5% no mes de febreiro con respecto ao mes de febreiro do ano pasado. O diésel subiu un 29% e a
gasolina un 25,9% con respecto a febreiro do ano pasado. A bombona de butano nunca custo tanto:
pasou dos 13,37 euros hai un ano a 18,63 € agora (un 40% máis cara). Porén, non subiu só a enerxía, tamén
o fixeron os alugueiros ou algo tan básico coma os alimentos (segundo a FAO o prezo dos alimentos a nivel
mundial está no seu nivel máis alto dos últimos 60 anos).
A suba xeneralizada de prezos que estamos a vivir non está provocada por unha única causa. Son varios os
elementos que están a provocar esta situación. A guerra agrávaa, mais a situación xa viña de antes e a
pandemia tampouco explica todo. Vivimos ademais un contexto de escaseza de materias primas, problemas
de subministro a nivel mundial, perda do control público sobre sectores clave como a enerxía, etc. O máis
importante é que a suba de prezos está condicionada por decisións políticas, que poden empeorar ou aliviar
os seus efectos. Polo tanto, hai marxe para actuar e evitar que as maiorías sociais paguen esta crise mentres
grandes empresas como as da banca ou as eléctricas multiplican beneficios.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

En outubro de 2021 a Rede Galega Contra a Pobreza facía público o seu informe anual respecto de 2020 e
sinalaba como xa entón 694.367 persoas, o 25,7% da poboación galega, estaba en risco de pobreza ou
exclusión social e estes datos aínda non reflicten o impacto total da pandemia polo que a situación que
estamos a vivir van empeoralos. Ademais, en Galiza agrávase o impacto polo peso do sector pesqueiro e
agro-gandeiro, por termos moitas industrias electrointensivas, depender do comercio por vía marítima e
estrada, polas carencias históricas en transporte público, pola dispersión poboacional, pola estafa das
peaxes... e sobre todo porque desde a Xunta e desde Madrid toman decisións contrarias aos nosos
intereses, como rebaixar os impostos a quen máis ten, permitir os privilexios do lobby eléctrico ou
incrementar o gasto militar no lugar de atender outras necesidades.
A situación é insoportábel e non podemos permitir que goberno central e Xunta sigan de brazos cruzados. É
necesario, a medio e longo prazo, impulsar un cambio estrutural na nosa economía que nos faga máis
resistentes a este tipo de situacións, mais é hora tamén de tomar medidas urxentes para que non haxa un
empobrecemento drástico e non se pode agardar semanas para actuar.
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María Inés Monteagudo Romero

É por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a
debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes
ACORDOS:


Demandar do goberno central a intervención inmediata no sector enerxético para controlar os prezos da
electricidade e do gas, recortar os beneficios das eléctricas, impulsar unha tarifa eléctrica galega,
medidas urxentes para a contención da crise da industria electrointensiva a través dunha tarifa estábel
que garanta prezos máximos a medio prazo e a prohibición os cortes das subministracións básicas de
forma permanente.



Demandar do goberno central a baixada selectiva do IVE dos alimentos básicos, os produtos do mar, de
hixiene persoal e feminina, o transporte público, a electricidade e o gas.



Demandar do goberno central o Incremento das pensións e dos salarios máis baixos até o 60% do soldo
medio actual.



Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a redución temporal das peaxes, dos impostos sobre
hidrocarburos e doutros custos que afectan ao transporte así como a rebaixa dos prezos dos títulos de
transporte público, tanto ferroviario como por estrada.



Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a protección do sector agro-gandeiro e marítimopesqueiro evitando a venda a perdas, impulsando a compra pública de pensos para garantir a
subministración e impulsando axudas polo incremento dos custos de produción, singularmente enerxía e
combustíbeis.



Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a revisión impositiva para unha fiscalidade xusta e
redistributiva que compense a perda de poder adquisitivo dos sectores máis vulnerábeis contemplando
no IRPF a inflación erevisando os principais impostos para que pague máis quen máis ten e se distribúa
a riqueza.



Demandar do goberno central a actualización do Ingreso Mínimo Vital e da Xunta de Galiza a reforma da
Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galiza para garantir a compatibilidade e
complementariedade da Renda de inclusión social de Galiza (RISGA) co Ingreso Mínimo Vital (IMV) así
como axilizar e facilitar a súa tramitación.



Demandar do goberno central a intervención pública no mercado da vivenda para facilitar o acceso da
xente nova e as rendas máis baixas poñendo a disposición da Xunta as 2.735 vivendas da SAREB para
se empregaren como vivendas sociais.



Demandar do goberno central a revisión á alza das bolsas e convocatorias extraordinarias para protexer
o estudantado máis afectado.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257



Demandar da Xunta de Galiza o compromiso de non reducir as partidas de igualdade dos seus
orzamentos, incrementar a contía das axudas de violencia machista conforme o IPC e aprobar sen máis
dilación o Plan de Choque contra a pobreza en familias Monoparentais cun orzamento e calendario
específico de desenvolvemento.”

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

A Sra. Martínez di que a vida cada vez é máis cara polo que todo o que sexa protexer ás empresas e ás
persoas en risco é necesario.
A Sra. González di que queren presentar unha emenda á totalidade desta moción se transcribe como segue:
“O grupo municipal dos socialistas de Muros de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa someter á consideración do
Pleno o seguinte sobre PLAN URXENTE DE MEDIDAS ECONÓMICAS E SOCIAIS DE GALICIA DIANTE
DA CRISE DERIVADA POLA INVASIÓN DE UCRAÍNA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

María Inés Monteagudo Romero

O PSdeG-PSOE vén de presentar un Plan urxente de medidas económicas e sociais. Trátase dun decálogo
de medidas co obxectivo de facer fronte á situación de emerxencia derivada da guerra de Ucraína e axudar
a paliar as súas consecuencias, sobre todo ás persoas e sectores máis afectados e ás persoas en situación
de vulnerabilidade. O custo da electricidade, do combustible e de materia prima de determinados produtos
descontrolouse porque Rusia é un dos principais provedores de gas e petróleo para Europa, mentres que
Ucraína é un dos principais produtores de cereais e aceite de xirasol. Se a este contexto se suman os
efectos negativos de dous anos de pandemia, aparece un horizonte escuro para a economía da que
ameaza a ansiada recuperación económica. Cómpre, polo tanto, actuar de maneira urxente, e, para iso,
formúlanse as seguintes medidas:
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1. Redución das peaxes das autoestradas de titularidade autonómica. Baixada das tarifas nun 75% para os
profesionais do transporte e nun 50% para o resto dos usuarios. Impulsar que o Goberno de España
negocie coas concesionarias, nomeadamente a da AP-9, unha baixada similar nas autoestradas de
titularidade estatal
2. Rebaixa nas taxas da ITV (competencia da Xunta de Galicia). Redución das tarifas da inspección
técnica de vehículos nun 75% para os profesionais do transporte e nun 50% de media, con carácter
progresivo, para o resto dos usuarios.
3. Plan de axudas dirixidas a autónomos e profesionais para compensar o aumento de custes do
transporte. Posta en marcha dunha liña de axudas urxentes para axudar a costear a alza dos
combustibles nos sectores da pesca, da agricultura e a gandería. Colaborar co Goberno de España para
rebaixar a imposición sobre hidrocarburos, ben mediante a actuación sobre o Imposto Especial de
Hidrocarburos, ben mediante a aplicación dun IVE a tipo reducido.
Impulsar o cambio na regulación do mercado eléctrico que faga posible desvincular o prezo da enerxía
eléctrica para familias e empresas do prezo do gas, facendo posible unha rebaixa significativa do custe
da electricidade, así como demandar a redución das peaxes na rede eléctrica e de gas.
4. Identificación e impulso lexislativo para determinar, por parte da Xunta de Galicia, os proxectos
estratéxicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética a baixo custe tanto para ámbito doméstico
como para o aprovisionamento industrial Impulsar desde a propia Administración autonómica un
instrumento financeiro de participación e liderado no desenvolvemento de proxectos estratéxicos.
5. Identificación e impulso lexislativo para determinar, por parte da Xunta de Galicia, os proxectos
estratéxicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética a baixo custe tanto para ámbito doméstico
como para o aprovisionamento industrial Impulsar desde a propia Administración autonómica un
instrumento financeiro de participación e liderado no desenvolvemento de proxectos estratéxicos.
6. Redución das tarifas portuarias nun 75% tanto no que se refire a Portos de interese xeral como aos
xestionados pola Xunta de Galicia.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

7. Modificar os Orzamentos da Xunta de Galicia para aprobar un plan social de axudas ás familias máis
vulnerables, triplicando a partida orzamentaria dedicada ao bono social eléctrico, pasando de 1,9 a 6
millóns de euros, o que permitía incrementar de 5.000 a 15.000 0 número de familias vulnerables
beneficiarias.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

8. Reformulación da Tarxeta Básica da Xunta coa finalidade de incorporar nesta prestación ás familias de
persoas refuxiadas procedentes de Ucraína.
9. Demandar da Xunta unha redución no tramo autonómico do IRPF para aquelas persoas non obrigadas a
presentar a declaración da renda, pero cuxos ingresos si están suxeitos a retención e negociar co
Estado unha rebaixa paralela.
10. Que a Xunta, a través do IGAPE, habilite un fondo de avais e de liquidez que garanta a viabilidade de
empresas afectadas polo peche de mercados en Rusia e Ucraína. Colaborar coa rede exterior na
identificación de novos mercados para o aprovisionamento de cereais e outras producións que poden
ver interrompido o subministro a causa da guerra.
A Corporación Municipal de Muros

María Inés Monteagudo Romero

Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación de Muros a adoptar os
seguintes acordos:
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1. Insta á Xunta de Galicia a poñer en marcha as medidas que son da súa competencia:
▪ Redución das peaxes autoestradas da titularidade autonómica
▪ Rebaixa nas taxas da ITV
▪ Impulso lexislativo para determinar, por parte da Xunta de Galicia, os proxectos estratéxicos
dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética.
▪ Redución das tarifas portuarias nun 75%
▪ Aprobar un plan social de axudas ás familias máis vulnerables
▪ Reformulación da Tarxeta Básica da Xunta
▪ Redución no tramo autonómico do IRPF
▪ Habilitar un fondo de avais e de liquidez que garanta a viabilidade de empresas afectadas polo
peche de mercados en Rusia e Ucraína.
2. Insta ao Goberno do Estado a adoptar as seguintes medidas da súa competencia:
▪ Impulsar o cambio na regulación do mercado eléctrico que faga posible unha rebaixa
significativa do custe da electricidade.
▪ Redución das tarifas portuarias nun 75%
▪ Rebaixar a imposición sobre hidrocarburos
▪ Impulsar unha baixada nas autoestradas de titularidade estatal, nomeadamente a da AP-9”
A Sra. Martínez non acepta a emenda.
A señora alcaldesa dá paso ás intervencións sobre a moción que presenta o BNG.
A Sra. González di que non entende por que non acepta a súa emenda, xa que propoñen tanto á Xunta de
Galicia coma ao goberno central que tomen medidas. E non entende como o BNG fai esta proposición sen
ter datos. E di que o goberno ten compromisos con Europa. E cren que a moción do BNG non ten sustento.
A Sra. Sambade di que lle parecería máis lóxico que a emenda do PSOE fose para completar, e non que
presenten unha emenda á totalidade da moción presentada polo BNG, e sinala que está de acordo coa
moción do BNG.
O Sr. Quintela di que está totalmente de acordo coas demandas que presentou a portavoz do BNG e sinala
que non entende o que fixo aquí o grupo socialista xa que unha emenda á totalidade é un feo impresionante.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

A señora alcaldesa di que a moción do BNG, ao igual ca emenda da grupo socialista, parécelles unha
oración, e di que é unha lástima que non presenten estas propostas onde teñen competencia para regulalas,
que non é o Pleno do Concello de Muros. Pero están de acordo con calquera medida que faga reaccionar ao
actual goberno ante a situación de crise económica, e se dalgo vai a valer, di que van a votar a favor.
A señora alcaldesa dá paso ás segundas intervencións.
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

A Sra. Martínez di que presentar unha emenda á totalidade, podendo presentar unha moción propia,
parécelle un feísimo e ademais está falando da inflación que había xa antes da guerra de Ucraína, e o texto
que trouxo o PSOE, só se refire ás consecuencias que esta guerra trae. Sinala se teñen que presentar un
estudo de 600 páxinas para que ao grupo socialista lle sirva unha moción, xa que a súa apenas presenta
datos. E di que agradecen a defensa da concelleira Sra. Sambade e que non sabe que problema ten a Sra.
González coa moción.
A Sra. González di que eles son un grupo, non só ela. E di que quen está solucionando o problema é o
partido socialista que está no goberno actual, se fixera o mesmo a Xunta de Galicia, non estarían con esta
moción do BNG. E di que é indecoroso mendigar por diversos partidos como fixeron os concelleiros non
adscritos. E remata dicindo que van votar en contra.

María Inés Monteagudo Romero

A Sra. Sambade di que non é unha addenda, xa que unha addenda é engadir algo, non modificar todo, e di
que lle parece feo máis que andar dun partido a outro, porque a educación non ten nada que ver con onde
milite un.
O Sr. Quintela di que non vai intervir.
Rematadas as intervencións o Pleno da corporación, cos votos a favor do grupo municipal popular (4), dos
concelleiros non adscritos (2), do grupo municipal do BNG (1) e os votos en contra do grupo municipal
socialista (4) adopta os seguintes:
ACORDOS:
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PRIMEIRO. Demandar do goberno central a intervención inmediata no sector enerxético para controlar os
prezos da electricidade e do gas, recortar os beneficios das eléctricas, impulsar unha tarifa eléctrica galega,
medidas urxentes para a contención da crise da industria electrointensiva a través dunha tarifa estábel que
garanta prezos máximos a medio prazo e a prohibición os cortes das subministracións básicas de forma
permanente.

TERCEIRO. Demandar do goberno central o Incremento das pensións e dos salarios máis baixos até o 60%
do soldo medio actual.
CUARTO. Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a redución temporal das peaxes, dos impostos
sobre hidrocarburos e doutros custos que afectan ao transporte así como a rebaixa dos prezos dos títulos de
transporte público, tanto ferroviario como por estrada.
QUINTO. Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a protección do sector agro-gandeiro e
marítimo-pesqueiro evitando a venda a perdas, impulsando a compra pública de pensos para garantir a
subministración e impulsando axudas polo incremento dos custos de produción, singularmente enerxía e
combustíbeis.
SEXTO. Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a revisión impositiva para unha fiscalidade xusta
e redistributiva que compense a perda de poder adquisitivo dos sectores máis vulnerábeis contemplando no
IRPF a inflación erevisando os principais impostos para que pague máis quen máis ten e se distribúa a
riqueza.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

SÉPTIMO. Demandar do goberno central a actualización do Ingreso Mínimo Vital e da Xunta de Galiza a
reforma da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galiza para garantir a compatibilidade e
complementariedade da Renda de inclusión social de Galiza (RISGA) co Ingreso Mínimo Vital (IMV) así como
axilizar e facilitar a súa tramitación.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

OITAVO. Demandar do goberno central a intervención pública no mercado da vivenda para facilitar o acceso
da xente nova e as rendas máis baixas poñendo a disposición da Xunta as 2.735 vivendas da SAREB para
se empregaren como vivendas sociais.
NOVENO. Demandar do goberno central a revisión á alza das bolsas e convocatorias extraordinarias para
protexer o estudantado máis afectado.
DÉCIMO. Demandar da Xunta de Galiza o compromiso de non reducir as partidas de igualdade dos seus
orzamentos, incrementar a contía das axudas de violencia machista conforme o IPC e aprobar sen máis
dilación o Plan de Choque contra a pobreza en familias monoparentais cun orzamento e calendario
específico de desenvolvemento.

María Inés Monteagudo Romero

Séptimo. Declaración institucional do grupo municipal do BNG para condenar a invasión rusa en
Ucraína.
A señora alcaldesa di que o BNG presentou unha declaración institucional, e na comisión informativa o seu
grupo, presentou unha emenda de adición, quedaron en facer un texto refundido, e con posterioridade á
convocatoria do Pleno, o BNG presentou unha segunda proposta.
A Sra. Martínez di que quere ler a segunda proposta que se transcribe a continuación:
“PROPOSTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA CONDENAR A INVASIÓN RUSA EN UCRAÍNA
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O pasado 24 de febreiro a Federación Rusa ocupou parte do territorio da República Popular de Ucraína e
dende ese momento foise desenvolvendo un conflito bélico con consecuencias devastadoras para a
poboación ucraína. Pero alén das vítimas directas -persoas mortas e feridas-, estamos a asistir ao exilio
forzoso de milleiros de persoas que está dando lugar a unha crise de refuxiadas de enorme magnitude. De
continuar esta escalada bélica as consecuencias poden ser impredecíbeis para o conxunto de Europa e do
mundo.

Por iso, e fronte a calquera conflito, as institucións democráticas temos que defender firmemente o diálogo
como único mecanismo para a superación das diferenzas e a paz como único camiño posíbel. Temos que
condenar calquera acto de guerra e acreditar na solución negociada aos conflitos, ao mesmo tempo que
temos que comprometernos a traballar para artellar mecanismos de axuda humanitaria.
Urxe reclamar o cese inmediato dos combates na Ucraína e a volta á vía diplomática para resolver este
conflito. O único camiño é a paz a través dunha desescalada militar e unha aposta firme polo diálogo, no
marco de organizacións como a ONU ou a OSCE. É a través destes mecanismos que se poderá lograr unha
solución estábel e duradeira para este conflito, sempre sobre a base do respecto á soberanía dos pobos e á
cultura da paz.
Expresamos a nosa total solidariedade co pobo ucraíno e condeamos o mesmo tempo a agresión rusa. Fóra
as tropas rusas de Ucraína.
E por todo o exposto con anterioridade o Concello de Muros declara:

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

PRIMEIRO. Condenamos a invasión de Rusia a Ucraína e mostramos a total solidariedade co pobo ucraíno
con todas as vítimas deste confito e damos todo o noso apoio ás organización que traballan pola defensa e
protección dos dereitos humanos.
SEGUNDO. Reclamamos o fin das hostilidades e o inmediato alto ao fogo, así coma a retirada de tropas
rusas do territorio ucraíno e o retorno á vía de negociación e de diplomacia.
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

TERCEIRO. Demandamos a necesidade de cumprir cos acordos de Minsk e cumprir co dereito internacional
e que se traballe pola resolución do conflito no marco da ONU e da OSCE.
CUARTO. E finalmente tamén apoiamos que se realicen os esforzos necesarios para mobilizar recursos a fin
de recoller aos refuxados procedentes do conflito da Ucraína.”
A señora alcaldesa presenta a seguinte emenda para a súa valoración por parte da sesión plenaria coa
finalidade de propor unha única declaración:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA DA INVASIÓN RUSA SOBRE UCRAÍNA

María Inés Monteagudo Romero

O concello de MUROS condena enerxicamente a agresión de Rusia a Ucraína, rexeitando totalmente a
invasión das forzas militares rusas, e expresa a súa solidariedade co Goberno e co pobo ucraíno. Alén das
vítimas directas estamos asistindo ao exilio forzoso de milleiros de persoas que está dando lugar a unha crise
de refuxiadas de enorme magnitude. De continuar esta situación as consecuencias poden ser impredecíbeis
para o conxunto de Europa e do mundo.
Esta agresión supón unha flagrante violación do Dereito Internacional e contra a soberanía e a integridade
territorial de terceiros países. Ademáis da guerra e da terríbel perda de vidas humanas están os importantes
problemas psicolóxicos e económicos que o conflito deixa ao seu paso, algo que agudiza a crise provocada
pola situación pandémica xa de por si complicada, e que se vai tardar anos en superar.

Fronte aos feitos que están a ocorrer en Ucraína:
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Por iso, e fronte a calquera conflito, o concello de MUROS posiciónase a favor da resolución pacífica de
conflitos, apoiando as accións dirixidas a facilitar o diálogo para a superación das diferenzas e a paz como
único camiño posíble, así como a favor de sancionar o incumprimento do dereito internacional, ao mesmo
tempo que temos que comprometernos a traballar para artellar mecanismos de axuda humanitaria.






Reclamamos o fin das hostilidades e o retorno á vía da negociación e da diplomacia, reiterando a
necesidade de cumprir cos Acordos de Minsk e co dereito internacional.
Expresamos a nosa solidariedade con todas as vítimas deste conflito e damos todo o noso apoio ás
organizacións que traballan pola defensa e protección dos dereitos humanos.
Manifestámonos ao carón do Goberno de España e da Unión Europea reivindicando a legalidade
internacional e o restablecemento inmediato da paz, tendo como guía nesta crise os principios e valores
democráticos que compartimos con Europa.
Expresamos o noso firme compromiso coa defensa dos principios da democracia, o estado de dereito e a
protección dos dereitos fundamentais contemplados no Preámbulo do Tratado de constitución da Alianza
do Atlántico Norte e no de constitución da Unión Europea.
Apoiamos á Unión Europea para que se interpoñan as sancións precisas co fin de que se poña fin o
conflito ante estes feitos tan graves que ameazan a paz e as liberdades e dereitos fundamentais dos
cidadáns ucraínos.
E finalmente tamén apoiamos que se realicen todos os esforzos necesarios para mobilizar recursos a fin
de acoller a refuxiados provenientes do conflito de Ucraína.”

A Sra. Martínez sinala que considera que son acordos factibles por todos os grupos e que desexan que se
aprobe por unanimidade a declaración.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

A señora alcaldesa indica que lle gustaría que explicara a proposta que lle enviaron que é o que queren
rexeitar.
A Sra. Martínez contesta que o que non está recollido.
A señora alcaldesa contesta que lle gustaría que explicar que puntos quedan fóra.
(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

A Sra. Martínez di que o seu grupo acordou deixar fóra todo o que fose nomear ao goberno de España, á
Unión Europea, á ONU e a OTAN que están traballando magníficamente, con retranca, para superar esta
crise.
A Sra. González di que non entende que deban quedar fóra estes organismos.
A Sra. Sambade di que o interesante da declaración é aprobala entre todos e todas, que se poden centrar
nos mínimos no que todos están de acordo e aprobar a declaración institucional por unanimidade.
O Sr. Quintela non ten nada que comentar.

María Inés Monteagudo Romero

A señora alcaldesa di que as diferenzas entre as dúas propostas matízanse en que aínda que o BNG titula a
súa declaración como de condena da invasión rusa en Ucraína o que fala é dunha ocupación e o que houbo
foi unha invasión, e di que para eles o importante é amosar o rexeitamento á invasión e o apoio ás vítimas e
tratar de que remate canto antes esta situación que é horrible. Sinala que queren propor votar as dúas
propostas.
A Sra. Martínez non acepta.
A Sra. González di que se se votan as dúas, van votar a favor, e senón é así, non.
A Sra. Sambade sinala que se repite no de antes, que a declaración do BNG si tería o benaplácito de todos
os grupos, e a presentada pola alcaldesa, o BNG non a vai apoiar, e a declaración debería aprobarse por
unanimidade.

A Sra. González di que a podían deixar na mesa para buscar un acordo entre todos e todas.
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A señora alcaldesa di que pensa que non son incompatibles e di que non ven o problema en votar as dúas.
Sinala que o importante é condenar esa invasión e apoiar ás vítimas e que tanto matiz no vocabulario
parécelles excesivo.

A señora alcaldesa pregunta se non avogan polo diálogo e en buscar as fórmulas que conforme a todos e
todas.
A Sra. Martínez non avogan pola necesidade de puntualizar tantas cousas xa que é un acordo de mínimos.
A señora alcaldesa di que están de acordo pero que eles queren engadir algo máis.
A Sra. Martínez di que non están a favor dese engadido e que queren votala como está.
A Sra. González sinala que non van a votar a favor porque non vén o inconveniente en nomear a diversos
organismos.
A Sra. Martínez pregunta se é necesario nomear a eses organismos para sacar adiante a declaración
institucional.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

A Sra. González di que o goberno de España é quen toma as decisións e que por iso o hai que poñer.
A Sra. Martínez di que un dos problemas é o incremento en gasto militar por parte do goberno de España.
A Sra. González di que eles votarán a favor se engaden eses matices porque a de mínimos vena coxa.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

A señora alcaldesa di que non vén inconveniente e votar a proposta do BNG co seu engadido. E para rematar
con este debate, di que deberían quitar todo o anterior e deixar só os catro puntos e engadir intensificar.
As concelleiras e concelleiros din que están de acordo en votar como declaración institucional os catro
puntos.
Rematadas as intervencións o Pleno da corporación, cos votos a favor do grupo municipal popular (4), os
votos a favor do grupo municipal socialista (4), dos concelleiros non adscritos (2), do grupo municipal do BNG
(1) adopta por unanimidade o seguinte declaración:
O Concello de Muros declara:

María Inés Monteagudo Romero

PRIMEIRO. Condenamos a invasión de Rusia a Ucraína e mostramos a total solidariedade co pobo ucraíno
con todas as vítimas deste conflito e damos todo o noso apoio ás organización que traballan pola defensa e
protección dos dereitos humanos.
SEGUNDO. Reclamamos o fin das hostilidades e o inmediato alto ao fogo, así coma a retirada de tropas
rusas do territorio ucraíno e intensificar a vía de negociación e de diplomacia.
TERCEIRO. Demandamos a necesidade de cumprir cos acordos de Minsk e cumprir co dereito internacional
e que se traballe pola resolución do conflito no marco da ONU e da OSCE.
CUARTO. E finalmente tamén apoiamos que se realicen os esforzos necesarios para mobilizar recursos a fin
de recoller aos refuxiados procedentes do conflito da Ucraína.
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Oitavo. Moción do grupo municipal do PSOE sobre a demanda de axudas á poboación ucraína.

“MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA MURADANO AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS
ARTIGOS 91.4 E 97 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO
DAS ENTIDADES LOCAIS (REAL DECRETO 2568/1986), DEMANDANDO AXUDAS Á POBOACIÓN
UCRAÍNA CON MOTIVO DA GUERRA QUE ESTÁN A SUFRIR, INTERÉSANOS DEBATE E POSTERIOR
APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DE MUROS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como ben é sabido por todos nós a poboación ucraína está sendo vítima de unha masacre sen precedentes
liderada por Rusia, xa que sen escoitar nin a U.E, nin a ningún outro país, está a devastar e matar a súa
poboación sen reparar se se trata de militares ou poboación civil, persoas maiores, mulleres, nenos, etc.
Actualmente todos os países europeos, e entre eles España, púxeronse a traballar para apoiar a ese pobo
ucraíno dende todas as institucións públicas, tanto a nivel nacional como autonómico como local, Goberno
Central, Xunta de Galicia, Deputacións, Concellos... e o que non podemos deixar no tinteiro e a axuda e
solidariedade de todas e todos os cidadáns dende distintas asociacións, como a título particular.
Toda axuda é necesaria nestes momentos, pero tan importante é saber xestionala coma distribuíla para que
esa solidariedade de todos chegue da mellor maneira a quen o necesita, nesta ocasión ao pobo ucraíno.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

Fai poucos días entre a FEGAMP e a Xunta de Galicia, firmouse un acordo marcando unhas pautas tanto
sobre a recollida de alimentos, roupas, medicamentos... como para súa distribución, ademais de como actuar
para a traída de cidadáns Ucraínos que teñen que abandonar o seu país e refuxiarse no noso.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

Entre esas instrucións, recomendan que a canalización das axudas recollidas coa solidariedade dos veciños,
institucións e diversas asociacións se realice a través de AGA-UCRANIA., que serán os encargados de facer
chegar todo o material ós centros de distribución que se teñen creados na fronteira con Ucraína e na mesma
Ucraína.
Tamén dende o fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, recoméndase que a partir de agora o máis
efectivo para axudar a Ucraína e facer unha achega económica, a través de diversas ONG xestionadas por
CRUZ VERMELLA, OCHA, ACNUR, ONDG, que son organismos internacionais que están encargándose de
facer chegar esas axudas.

María Inés Monteagudo Romero

Prevese a chegada masiva de refuxiados ucraínos a España, e co fin de facelo da mellor forma e garantirlle a
estadía no noso país coas mellores condicións ás persoas que veñan chegando, dende a FEGAMP editouse
unha guía para a coordinación destas chegadas, onde principalmente se recomenda se poña de manifesto o
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL E EMIGRACIÓN, ou ás DELEGACIÓNS DO
GOBERNO.
a) Núm. de persoas. b) Data e hora de chegada. c) Punto exacto de chegada. d) Se se trata de unidades
familiares, menores...
Dende o noso Concello cónstanos que se realizaron labores solidarias de recollida, empaquetado e selección
de axuda humanitaria, por parte dos membros de Protección Civil, GES, e varias asociacións do Concello de
Muros, onde se xuntaron toneladas de alimentos, roupas, medicamentos, debidamente empaquetados,
etiquetados e seleccionados, e coa intención de que por varios voluntarios se puidera achegar ata a fronteira
con Ucraína, tal e como se fixo dende outros múltiples puntos de Galicia e de España.

As circunstancias cambiaron e seguindo instrucións da FEGAMP, o mellor é facelo chegar a través das ONG,
que actualmente se encargan, xa que co paso do tempo a situación empeorou, e non é seguro chegar ata as
fronteiras de Ucraína.
Así, debido o acontecido coa recollida do material de axuda a Ucraína, solicitámoslle ao

CVD: VL4/RfgdXjAaCBaK7fco
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PLENO DA CORPORACIÓN:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Jose Manuel Mayo Priegue

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,

Abriuse una conta por Protección civil Muros, nunha entidade bancaria do Concello, para que quen quixera
fixera a súa achega para poder transportar esa axuda acumulada, e entregar a diferenza ás distintas ONG
que están a encargarse de facer chegar as axudas.

Solicitar o Goberno de Muros, que habilite algunha vivenda para poder acoller os posibles refuxiados
Ucraínos que se prevé se repartan por todo o territorio, e tamén no noso Concello.”
A Sra. González explica que traen esta moción porque lles parecen insuficientes dez prazas e que queren
que se habiliten máis.
A señora alcaldesa dá paso ás intervencións.
A Sra. Martínez di que quere preguntar a que estaba destinada ata este momento a casa de Miraflores.
A señora alcaldesa di que está destinada a casa de acollida, pero nunca se chegou a rexistrar coma tal.
A Sra. Sambade di que a moción que presenta a portavoz do grupo socialista non é a que teñen na
documentación do Pleno.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

A señora alcaldesa di que na comisión informativa presentou a moción e unhas preguntas e que estas se
contestarían no Pleno. Sinala tamén que non terían ningún inconveniente en ampliar as prazas segundo lles
demande a FEGAMP.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

Rematadas as intervencións o Pleno da corporación, cos votos a favor do grupo municipal popular (4), os
votos a favor do grupo municipal socialista (4), dos concelleiros non adscritos (2), do grupo municipal do BNG
(1) adopta por unanimidade a seguinte moción:
MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA MURADANO AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS
ARTIGOS 91.4 E 97 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO
DAS ENTIDADES LOCAIS (REAL DECRETO 2568/1986), DEMANDANDO AXUDAS Á POBOACIÓN
UCRAÍNA CON MOTIVO DA GUERRA QUE ESTÁN A SUFRIR, INTERÉSANOS DEBATE E POSTERIOR
APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DE MUROS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

María Inés Monteagudo Romero

Entre esas instrucións, recomendan que a canalización das axudas recollidas coa solidariedade dos veciños,
institucións e diversas asociacións se realice a través de AGA-UCRANIA., que serán os encargados de facer
chegar todo o material ós centros de distribución que se teñen creados na fronteira con Ucraína e na mesma
Ucraína.

Toda axuda é necesaria nestes momentos, pero tan importante é saber xestionala coma distribuíla para que
esa solidariedade de todos chegue da mellor maneira a quen o necesita, nesta ocasión ao pobo ucraíno.
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Actualmente todos os países europeos, e entre eles España, puxéronse a traballar para apoiar a ese pobo
ucraíno dende todas as institucións públicas, tanto a nivel nacional como autonómico como local, Goberno
Central, Xunta de Galicia, Deputacións, Concellos... e o que non podemos deixar no tinteiro e a axuda e
solidariedade de todas e todos os cidadáns dende distintas asociacións, como a título particular.

(FECHA: 20/04/2022 14:09:00) ,

Como ben é sabido por todos nós a poboación ucraína está sendo vítima de unha masacre sen precedentes
liderada por Rusia, xa que sen escoitar nin a U.E, nin a ningún outro país, está a devastar e matar a súa
poboación sen reparar se se trata de militares ou poboación civil, persoas maiores, mulleres, nenos, etc.

Tamén dende o fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, recoméndase que a partir de agora o máis
efectivo para axudar a Ucraína e facer unha achega económica, a través de diversas ONG xestionadas por
CRUZ VERMELLA, OCHA, ACNUR, ONDG, que son organismos internacionais que están encargándose de
facer chegar esas axudas.
Prevese a chegada masiva de refuxiados ucraínos a España, e co fin de facelo da mellor forma e garantirlle a
estadía no noso país coas mellores condicións ás persoas que veñan chegando, dende a FEGAMP editouse
unha guía para a coordinación destas chegadas, onde principalmente se recomenda se poña de manifesto o
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL E EMIGRACIÓN, ou ás DELEGACIÓNS DO
GOBERNO.
a) Núm. de persoas. b) Data e hora de chegada. c) Punto exacto de chegada. d) Se se trata de unidades
familiares, menores...
Dende o noso Concello cónstanos que se realizaron labores solidarias de recollida, empaquetado e selección
de axuda humanitaria, por parte dos membros de Protección Civil, GES, e varias asociacións do Concello de
Muros, onde se xuntaron toneladas de alimentos, roupas, medicamentos, debidamente empaquetados,
etiquetados e seleccionados, e coa intención de que por varios voluntarios se puidera achegar ata a fronteira
con Ucraína, tal e como se fixo dende outros múltiples puntos de Galicia e de España.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

Abriuse una conta por Protección civil Muros, nunha entidade bancaria do Concello, para que quen quixera
fixera a súa achega para poder transportar esa axuda acumulada, e entregar a diferenza ás distintas ONG
que están a encargarse de facer chegar as axudas.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

As circunstancias cambiaron e seguindo instrucións da FEGAMP, o mellor é facelo chegar a través das ONG,
que actualmente se encargan, xa que co paso do tempo a situación empeorou, e non é seguro chegar ata as
fronteiras de Ucraína.
Así, debido o acontecido coa recollida do material de axuda a Ucraína, solicitámoslle ao
PLENO DA CORPORACIÓN:
Solicitar o Goberno de Muros, que habilite algunha vivenda para poder acoller os posibles refuxiados
Ucraínos que se prevé se repartan por todo o territorio, e tamén no noso Concello.
B. Mocións de urxencia
Non se presentan.

María Inés Monteagudo Romero

C. Parte de control dos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais de
Goberno
Noveno. a) Dar conta das resolucións da Alcaldía núm. 112/2022 do 1 de febreiro de 2022 ata o núm.
268/2022 do 28 de febreiro de 2022, das XGL núm. 3 do 11 de febreiro de 2022, XGL núm. 4 do 21 de
febreiro de 2022 e da XGL núm. 5 do 25 de febreiro de 2022 e das resolucións contrarias aos reparos
formulados pola Intervención municipal
Décimo. Rogos e preguntas
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Preguntas formuladas na moción presentada polo grupo municipal PSOE:
A señora alcaldesa sinala que o grupo socialista presentou preguntas en forma de moción e que lle vai dar
contestación e que son o colofón das desafortunadas e mal intencionadas publicacións nas redes sociais do
grupo socialista de Muros. Di que a campaña humanitaria a favor do pobo ucraíno desenvolvida no noso
concello pola agrupación de Protección Civil coa colaboración do Concello de Muros, dou boa conta da
humanidade e da solidariedade da veciñanza de Muros e pretender poñer en cuestión por razóns partidistas
toda esa boa fe é unha ruindade. Coa colaboración de asociacións e particulares, xuntouse unha cantidade
importante de alimentos, roupa, produtos hixiénicos, etc, que membros de Protección Civil achegaron á
Cidade da Cultura para a súa entrega a AGA UCRANÍA, que certificou a entrega e agradeceu esta axuda ao
pobo muradán. Dicir que os GES se negan a cooperar, parécelles unha ofensa grave aos membros deste
grupo, porque sempre se ofreceron a cooperar. Dicir que se sacou a axuda a escondidas, é unha ofensa
grave a todos os membros de Protección Civil e do GES, e esta levouse ao almacén que indicou AGA
UCRANÍA. Cuestionar o uso que se fixo dunha conta bancaria que creou a agrupación de Protección Civil
para recadar fondos, é unha ofensa grave, e dar a entender que manexan información desa conta pode
chegar a ser un delito, de revelación de datos confidenciais, e ofende a boa fe de moitas persoas. E pregunta
quen lles dixo quen fixo doazóns a esa conta e de que importes? Como é posible que teña información desa
conta un partido político e a use para facer política partidista bastante denigrante? Di que tratar de convertir
un xesto tan humano, e tan fermoso, como o impulso de axudar aos noso semellantes que están en perigo
de morte por mor dunha guerra, nunha cuestión de reproches políticos, dá boa conta da moralidade deste
partido, e di que eles non van a entrar nestes debates.
Rogos e preguntas na sesión anterior formuladas polo grupo municipal BNG:
A señora alcaldesa di que está por contestar unha pregunta de licenza de placas solares na illa da Creba, e
di que no Concello non lles consta.

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

Rogos e preguntas formuladas nesta sesión polo grupo municipal PSOE:
A Sra. González pregunta a onde se levou a axuda recolleita?
A señora alcaldesa contesta que ao espazo que ten AGA URCRANÍA na Cidade da Cultura.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

A Sra. González pregunta se inda está alí.
A señora alcaldesa contesta que gran parte dela xa saíu.
A Sra. González pregunta se é certo que o Concello de Muros ingresou 200 euros?
A señora alcaldesa contesta que non é certo.
A Sra. González pregunta por que se presentou fóra de prazo a Conta Xeral do Concello?
A señora alcaldesa pregunta por que noutros anos se presentou fóra de prazo? E contesta que a Secretaría
e a Intervención están ocupadas por persoal accidental, que ademais teñen que facer o seu traballo.

María Inés Monteagudo Romero

A Sra. González pregunta cada canto tempo lles pagan as asignacións aos grupos políticos?
A señora alcaldesa contesta que fan un pagamento anual, e que en canto o soliciten e presenten a
documentación o farán.
A Sra. González pregunta se o ano pasado se lle pagou a asignación a todos os grupos e por que se lle
pagou a CXG?
A señora alcaldesa contesta que cando se lle pagou era un grupo.
A Sra. González roga que CXG devolva eses cartos que cobraron de forma irregular.

A Sra. Martínez pregunta de quen depende o edificio dos mestres de Freixeiros?
A señora alcaldesa contesta que é municipal e que están pendentes dalgunha actuación nel xa que o edificio
está moi deteriorado.
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A Sra. Martínez roga que se tomen medidas nel para evitar unha desgraza.
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Rogos e preguntas formuladas nesta sesión polo grupo municipal BNG:

A Sra. Martínez pregunta se unha vivenda na Insuela en Esteiro ten licenza de obras?
A señora alcaldesa contesta que si.
A Sra. Martínez di que a beirarrúa que vai dende o Alto do Caño ata Ventín na Abelleira ten os farois no
medio e medio, e rogan que o Concello realice o traslado destes ou que se amplíe para poder pasar un
carriño ou unha cadeira de rodas.
A Sra. Martínez pregunta se o concelleiro de Obras foi a mirar a fochanca do Vilar na Abelleira.
A señora alcaldesa contesta que van intervir na estrada que vai á igrexa da Abelleira e que tratarán de
arranxar a fochanca.
A Sra. Martínez roga que se arranxe a pasarela da praia de Ventín.
A Sra. Martínez roga que se quite a grava solta que se deixou na estrada do porto de Esteiro.
Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

A señora alcaldesa di que lle falta unha parte a esa intervención.
A Sra. Martínez di que o camiño que sube a Laxeiras en Serres está cheo de fochancas e de grava solta, e
roga que se tomen medidas.

(FECHA: 21/04/2022 08:53:00)

A Sra. Martínez di que as protección da rotonda da Tremenda, roga que soliciten que a arranxen o antes
posible.
A señora alcaldesa di que foi por un sinistro e que se vai reparara a varanda, que non son os protectores.
A Sra. Martínez di que a asociación de veciños da Ostreira fixo unha solicitude ao Valedor do Pobo para que
lugares da Abelleira non quedaran sen fibra, e AMTEGA dixo que esas vivendas quedaban fóra do plan de
cobertura, polo que a veciñanza de Ventosos, Viña e Somorto quedan discriminados, polo que roga ao
Concello que interceda e demande o servizo para estes lugares.
A señora alcaldesa contesta que levan tempo facendo esas xestións, di que tiveron unha reunión con
Telefónica, e que incidiron que se actuase en parte do casco e neses lugares da Abelleira.

María Inés Monteagudo Romero

Rogos e preguntas formuladas nesta sesión pola Sra. Sambade:
Di que só ten unha pregunta, logo da inversión de miles de euros neses contedores soterrado que nunca
chegaron a usarse, tense pensado facer algo con eles?
A señora alcaldesa contesta que si que terán que tomar algunha decisión ao respecto, e sinala que se van a
retirar os que están ao lado do parque infantil.
Rogos e preguntas formuladas nesta sesión polo Sr. Quintela:
Di que ten unha pregunta, sobre a reparación da pasarela do paseo de Louro, que adiantos houbo?
A señora alcaldesa contesta que teñen o compromiso de que o vai facer Costas, pero non sabe cando.
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E sen máis asuntos que tratar, a Sra. alcaldesa dá por rematada a sesión, cando son as vinte e dúas horas e
dez minutos, e de todo o que eu como secretario dou fe.
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E ten como rogo que doten de máis diñeiro a partida presupostaria dirixida a entidades deportivas para que
poidan recibir máis diñeiro.

O secretario accidental
Documento asinado electronicamente.
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