
                              

ROSA  ANA  PRADA  QUEIPO,  SECRETARIA  DO  CONCELLO  DE  AMES  NA
PROVINCIA DA CORUÑA

CERTIFICO:  QUE  O  PLENO  DESTE  CONCELLO  LEVOU  A  CABO  SESIÓN
ORDINARIA O  DÍA 30  DE  XULLO  DE  2019.  DESA REUNIÓN  REDACTOUSE  A
CORRESPONDENTE ACTA QUE É DO TEOR LITERAL SEGUINTE:

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA LEVADA A CABO POLO PLENO DO CONCELLO O
DÍA 30 DE XULLO DE 2019.

No Salón de Sesións da Casa do Concello de Ames, ás vinte horas e trinta minutos
horas (20:30) do día 30 de xullo de 2019, reúnese o Pleno do Concello en sesión
ordinaria de primeira convocatoria,  convocada ao efecto polo alcalde  José Manuel
Miñones Conde, en virtude das atribucións que lle confiren os artigos 21.1 da Lei
7/1985  de  2  de  abril,  Reguladora  das  Bases  do  Réxime  Local  (LRBRL)  e  78  do
Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Entidades
Locais, (ROF) e coa asistencia das/os señoras/os concelleiras/os seguintes:

Grupo municipal Socialista

José M. Miñones Conde

Luisa Feijóo Montero

José Blas García Piñeiro

Susana Señorís Rodríguez

Manuel Lens Cernadas

Beatriz Martínez Domínguez

Víctor Manuel Fernández Prieto

Ana Belén Paz García

Grupo municipal Popular

Ramón García Argibay

María Oliva Agra Costoya

María Dolores Fernández Álvarez

María Belen Castro Montenegro

Francisco Javier Olmo Olmo

Emilio Martínez Carballeira

Grupo municipal BNG
David Santomil Mosquera

Natividad de Jesús González Rodríguez

Escarlata Pampín López

Grupo municipal Contigo Podemos Genma Otero Uhía

Grupo Mixto
Enrique Costas Bastero

José Ramón Oulego Erroz

Asiste a interventora, Margarita Fernández Sobrino.

Actúa como secretaria a titular da Corporación, Rosa Ana Prada Queipo.

Non asiste, pero xustifica a súa ausencia, a concelleira Vanessa Vidal Freire.
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Antes de dar comenzo á sesión plenaria a Corporación posta en pé garda un minuto
de silencio pola última vítima de violencia de xénero.

ORDE DO DÍA

A) PARA DAR CONTA

Punto Primeiro.- Dación de conta ao pleno da Corporación dos decretos ditados
pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria.

O señor alcalde,  José M. Miñones Conde, informa á Corporación que os decretos
ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria, estiveron á disposición
de todas/os as/os concelleiras/os na Secretaría Xeral, engadindo que o acceso aos
decretos  é  libre  para  todas/os  as/os  concelleiras/os  en  calquera  momento  na
Secretaría Xeral do Concello,  así como nos distintos departamentos nos que foron
elaborados, e que ditos decretos foron remitidos por vía telemática aos señores/as
concelleiros/as. 

O último decreto do que se da conta é o decreto 2063/2019 do 24 de xullo

Punto Segundo.- Dación de conta decreto liquidación 2018.

(...................................................................................…)

Dáse conta do decreto de liquidación 2018, decreto 1922/2019.

Punto Terceiro.- Información periódica a rende ao Pleno, correspondente ao 1º
trimestre do exercicio 2019.

1º  Execución do orzamento ao remate do 1º  trimestre 2019,  en execución do
acordo plenario de data 22/11/2018.

2º Período medio de pago, de acordo co previsto no Real Decreto 635/2014, do
25 de xullo.

3º Información trimestral de morosidade.

(...................................................................................…)

A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero Uhía, da conta do informe de
Intervención  e  Tesourería (informe  de  Intervención  2019/X999/000066),  e  a
documentación en formato dixital que se xunta a aquel.

B). PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:

Punto Cuarto.-  Aprobación, se procede, de actas anteriores ( acta da sesión
constitutiva do 15 de xuño de 2019 e da sesión de organización, do 2 de xullo de
2019).

(...................................................................................…)

A acta da sesión constitutiva do 15 de xuño de 2019 é aprobada por unanimidade dos
membros presentes da Corporación Municipal.

A acta da sesión de organización do 2 de xuño de 2019 é aprobada por unanimidade
dos membros presentes da Corporación Municipal.
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Punto  Quinto.-  Aprobación do proxecto técnico de Mellora  de  Infraestruturas
viarias de acceso e  interiores  do parque empresarial  coa  mellora  do  vial  de
acceso ao polígono do Milladoiro dende a estrada de Ventín-Coira.

Expediente 2019/X999/000090

Figura  no  expediente  informe  favorable  conxunto  de  Secretaría  e  Intervención
Municipal.

(..................................................................)

Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación, por maioría absoluta dos seus
membros  presentes, cos votos a favor dos/as 8 concelleiros/as do grupo municipal
socialista,  dos/as  3  concelleiros/as  do  grupo  municipal  do  BNG,  da  concelleira
presente  do grupo municipal  Contigo  Podemos, dos/as 6 concelleiros/as  do grupo
municipal  popular  e  o  concelleiro  do  grupo  mixto  José  Ramón Oulego  Erroz,  e  a
abstención  do  concelleiro  do  grupo  mixto,  Enrique  Costas  Bastero, adopta  os
seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o proxecto técnico redactado por Pablo Blanco Ferreiro, enxeñeiro
de camiños, canais e portos, cun orzamento de execución por contrata de 85.741,79
euros.-

Segundo.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de
trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Punto  Sexto.-  Aprobación  modificación  anexo  investimentos  orzamento
municipal 2019.

Expediente 2019/X999/000089

Figura  no  expediente  informe  favorable  conxunto  de  Secretaría  e  Intervención
Municipal.

(..................................................................)

Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación, por  maioría absoluta dos seus
membros  presentes, cos votos a favor dos/as 8 concelleiros/as do grupo municipal
socialista,  dos/as  3  concelleiros/as  do  grupo  municipal  do  BNG,  da  concelleira
presente  do grupo municipal  Contigo  Podemos, dos/as  6 concelleiros/as  do grupo
municipal  popular  e  o  concelleiro  do  grupo  mixto  José  Ramón Oulego  Erroz,  e  a
abstención  do  concelleiro  do  grupo  mixto,  Enrique  Costas  Bastero, adopta  os
seguintes acordos:
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Primeiro.-  Modificar  o  anexo de investimentos  do orzamento  municipal  2019 para
incluír o proxecto técnico aprobado polo pleno denominado Mellora de infraestruturas
viarias de acceso e interiores do parque empresarial coa mellora do vial de acceso ao
polígono  do  Milladoiro,  dende  a  entrada  de  Ventín  -  Coira,  cun  orzamento  de
execución por contrata de 85.741,79 euros.-

Segundo.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de
trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Punto  Sétimo.-  Autorización  compatibilidade  para  exercicio  de  actividade
privada de Pilar Martínez Jiménez.

Expediente 2019/X999/000075

Figura no expediente informe favorable da Secretaría Municipal.

(..................................................................)

Rematadas  as  intervencións  o  Pleno  da  Corporación,  por  unanimidade  dos  seus
membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro: Autorizar a Pilar Martínez Jiménez, mestra de música na Escola de Música
Municipal do Concello de Ames, a compatibilidade coa actividade privada de intérprete
musical, fora dos horarios nos que presta servizos nesta administración.

Segundo: Dita compatibilidade non poderá modificar a xornada de traballo e horario
da  interesada,  nin  o  atraso,  neglixencia  ou descoido  no desempeño do mesmo e
quedará automaticamente sen efecto en caso de cambio de posto no sector público.
As correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme ás normas que
se conteñan no réxime disciplinario aplicable, quedando automaticamente revocada a
autorización ou recoñecemento de compatibilidade si na resolución correspondente se
cualifica de falta grave ou moi grave.

Terceiro: Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Punto Oitavo.- Autorización compatibilidade para exercicio de actividade privada
de María del Carmen Giadas Dopazo.

Expediente 2019/X999/000073

Figura no expediente informe favorable da Secretaría Municipal.

(..................................................................)

Rematadas  as  intervencións  o  Pleno  da  Corporación,  por  unanimidade  dos  seus
membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro: Autorizar  a  María  del  Carmen  Giadáns  Dopazo,  mestra  de  música  e
movemento na Escola de Música Municipal do Concello de Ames, a compatibilidade
coa actividade privada de profesora de pandeireta, fora dos horarios nos que presta
servizos nesta administración.

Segundo: Dita compatibilidade non poderá modificar a xornada de traballo e horario
do  interesado,  nin  o  atraso,  neglixencia  ou descoido  no desempeño do mesmo e
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quedará automaticamente sen efecto en caso de cambio de posto no sector público.
As correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme ás normas que
se conteñan no réxime disciplinario aplicable, quedando automaticamente revocada a
autorización ou recoñecemento de compatibilidade si na resolución correspondente se
cualifica de falta grave ou moi grave.

Terceiro: Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Punto  Noveno.-  Autorización  compatibilidade  para  exercicio  de  actividade
privada de Amaury Quintero Consuegra.

Expediente 2019/X999/000074

Figura no expediente informe favorable da Secretaría Municipal.

(..................................................................)

Rematadas  as  intervencións  o  Pleno  da  Corporación,  por  unanimidade  dos  seus
membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro: Autorizar a Amaury Quintero Consuegra, profesor de batería e percusión na
EMMA na Escola de Música Municipal do Concello de Ames, a compatibilidade coa
actividade  privada  de  músico,  fora  dos  horarios  nos  que  presta  servizos  nesta
administración.

Segundo: Dita compatibilidade non poderá modificar a xornada de traballo e horario
do  interesado,  nin  o  atraso,  neglixencia  ou descoido  no desempeño do mesmo e
quedará automaticamente sen efecto en caso de cambio de posto no sector público.
As correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme ás normas que
se conteñan no réxime disciplinario aplicable, quedando automaticamente revocada a
autorización ou recoñecemento de compatibilidade si na resolución correspondente se
cualifica de falta grave ou moi grave.

Terceiro: Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Punto  Décimo.-  Aprobación  indemnizacións  por  asistencias  a  órganos
complementarios

Expediente 2019/X999/000085

Figura  no  expediente  informe  favorable  conxunto  de  Secretaría  e  Intervención
Municipal.

(..................................................................)
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Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación, por maioría absoluta dos seus
membros  presentes, cos votos a favor dos/as 8 concelleiros/as do grupo municipal
socialista,  dos/as  3  concelleiros/as  do  grupo  municipal  do  BNG,  da  concelleira
presente do grupo municipal Contigo Podemos; o voto en contra dos/as 6 concelleiros/
as do grupo municipal popular e a abstención dos concelleiros do grupo mixto, José
Ramón Oulego Erroz e Enrique Costas Bastero, adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Aprobar  as  seguintes  indemnizacións  por  asistencias  a  órganos
complementarios:

- Por cada sesión de Xunta de Voceiros, 100 euros, por concelleiro/a.

- Por cada sesión da Comisión Especial de Queixas, Suxestións e Reclamacións, 75
euros, por concelleiro/a.

De ter lugar varios sesións do mesmo órgano no mesmo día soamente percibirase
unha única asistencia.

Segundo.-  Publicar  as  dietas  aprobadas  polo  pleno  no  BOP  e  no  Portal  de
Transparencia do concello.

Terceiro.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de
trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Punto Décimo Primeiro.- Aprobación inicial modificación base de execución 41
do orzamento municipal 2019.

Expediente 2019/X999/000086 

Figura  no  expediente  informe  favorable  conxunto  de  Secretaría  e  Intervención
Municipal.

(..................................................................)

Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación, por maioría absoluta dos seus
membros  presentes, cos votos a favor dos/as 8 concelleiros/as do grupo municipal
socialista,  dos/as  3  concelleiros/as  do  grupo  municipal  do  BNG,  da  concelleira
presente do grupo municipal Contigo Podemos; o voto en contra dos/as 6 concelleiros/
as do grupo municipal popular e a abstención dos concelleiros do grupo mixto, José
Ramón Oulego Erroz e Enrique Costas Bastero, adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Modificar a base 41 do orzamento municipal para adaptala ao acordos do
pleno organizativo en materia de asistencias a órganos colexiados. A redacción da
base 41 pasaría a ser a recollida no anexo.

Segundo.-  Someter  esta  modificación  a  exposición  pública  por  prazo  de  15  días
hábiles  a  efecto  de  exame  e  reclamacións;  para  o  suposto  de  non  presentarse
alegacións a aprobación inicial quedaría elevada a definitiva de forma automática.

Terceiro.- Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.
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Anexo

BASE 41ª. INDEMNIZACIÓNS E ASISTENCIAS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN.  

Os  concelleiros/as  deste  concello  en  réxime  de  dedicación  exclusiva  ou  parcial  recibirán  as  súas
retribucións  conforme  ó  acordo  plenario  de  organización  da  Corporación  ou  acordo  posterior  que  o
substitúa.

En conformidade co establecido no artigo 75 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local,
artigo  225  da  Lei  5/1997,  de  Réxime  Local  de  Galicia  e  segundo  o  artigo  13  do  Regulamento  de
Organización,  Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais vixente,  os concelleiros/as en
réxime de dedicación exclusiva ou parcial non percibirán dietas por asistencias ás sesións dos órganos
colexiados. 

Para os concelleiros/as que teñan dereito á percibir dietas as súas contías son as seguintes:

- Asistencia á sesión de pleno: 200 euros por concelleiro/a. 
- Asistencia á sesión de Xunta de Goberno Local: 100 euros por concelleiro/a. 
- Asistencia á sesión de comisión informativa: 50 euros por concelleiro/a. 
- Asistencia a sesión de xunta de voceiros 100 euros
- Asistencia á sesión de comisión especial de queixas, suxestións e reclamacións 75 euros

De  celebrarse  varias  sesións  do  mesmo  órgano  no  mesmo  día  soamente  se  percibirá  unha  única
asistencia.  A  efectiva  concorrencia  á  sesión,  que  devengará  dereito  á  indemnización,  deberá  ser
certificada pola Secretaría de cada órgano.

En materia de indemnizacións por comisións de servizos rexerá o Real Decreto 462/02, de 24 de maio, e
disposicións  de  desenvolvemento  ou  normas  de  carácter  xeral  que  as  substitúan,  coas  seguintes
particularidades:

Por aloxamento e gastos de viaxe en medios de transporte público, así como por manutención aboarase o
importe do realmente gastado e xustificado documentalmente, cos límites sinalados para o grupo 1 dos
anexos II e III do citado Real Decreto. Cando a comisión de servizos de cargos electos inclúa tamén a
funcionarios  de  carreira,  persoal  laboral  ou  eventuais,  aplicaranse  a  todos  eles  o  réxime  de
indemnizacións  establecido  para  os  cargos  electos.  No  resto  dos  casos,  estes  percibirán  o  importe
efectivamente acreditado documentalmente, co límite sinalado no citado Real Decreto para o grupo en
que resulten encadrables.

C) MOCIÓNS.-

Non se presentaron

D) PARA CONTROL DO GOBERNO.

Punto Décimo Segundo.- Rogos e Preguntas.

Se  formulan  diversos  rogos  e  preguntas,  recollidos  na  vídeo  acta  desta  sesión
plenaria.

E non habendo mais asuntos que tratar, o señor alcalde presidente deu por rematado
o acto e levantou a sesión ás vinte e unha horas corenta e cinco minutos(21:45) do día
30 de xullo de 2019, de todo o que eu, como secretaria, certifico.
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Visto e prace A secretaria

O alcalde
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