
                              

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 29 DE AGOSTO 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 29 DE AGOSTO DE 2019.

No Salón de Sesións da Casa do Concello de Ames, ás vinte horas e trinta minutos
horas (20:30) do día 29 de agosto 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

Víctor Manuel Fernández Prieto

Ana Belén Paz García

Grupo municipal Popular

Ramón García Argibay

María Oliva Agra Costoya

María Dolores Fernández Álvarez

María Belén 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 Pódese
Genma Otero Uhía

Vanessa Vidal Freire

Grupo municipal Mixto José Ramón Oulego Erroz

Asiste a interventora, Margarita Fernández Sobrino.

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

Non asisten,  pero xustifican a súa ausencia,  os/as concelleiros/as Beatriz  Martínez
Domínguez e Enrique Costas Bastero.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     atencioncidada@concellodeames.gal          Telf: 981 883 002 
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925

1

C
.I.

F.
: P

 –
 1

50
02

00
 –

 I 
 

C
.I.

F.
: P

 –
 1

50
02

00
 –

 I 
 

mailto:atencioncidada@concellodeames.gal


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 2261/2019 do 26 de agosto

Punto Segundo.-  Información periódica a rende ao Pleno, correspondente ao 2º
trimestre do exercicio 2019.

1º  Execución  do  orzamento  ao  remate  do  2º  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 Terceiro.-  Aprobación, se procede, de actas anteriores ( acta da sesión
ordinaria de 30 de xullo de 2019).

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

A acta da sesión ordinaria do 30 de xullo de 2019 é aprobada por maioría absoluta dos
membros  presentes  da  Corporación  Municipal  ca  abstención,  por  non  ter  estado
naquela sesión, de Vanessa Vidal Freire e o voto a favor dos restantes concelleiros/as.

Punto Cuarto.- Fixación festivos locais 2020.

Expediente 2019/X999/000104

Figura no expediente informe favorable de Secretaría  Municipal.

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

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

Primeiro.- Fixar como festivos locais 2020 o martes 25 de febreiro de 2020 (Entroido)
e o xoves 21 de maio de 2020 (Ascensión).

2



                              

Segundo.- Dar traslado do acordo que antecede á Consellería de Traballo e Benestar
Social da Xunta de Galicia aos efectos de fixar o calendario laboral 2020.

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

Punto  Quinto.-  Aprobación  da  2ª  fase  do  POS +  Adicional  1/2019  por  maior
achega provincial.

Expediente 2019/X999/000116

Figura  no  expediente  informes  favorables  da  arquitecta  municipal,  Secretaría,  e
Intervención Municipal.

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

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

Primeiro.- “Participar na 2ª Fase do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) Adicional 1/2019
da Deputación Provincial da Coruña,  cuxas Bases se coñecen e aceptan na
súa totalidade,  solicitando a aplicación do resto  da maior  achega provincial
asignada non utilizada na 1ª Fase, aos investimentos financeiramente sostibles
que se indican a continuación, e aprobar  os correspondentes proxectos* de
obras ou pregos das subministracións:

Investimentos financeiramente sostibles 

2ª Fase POS+ Adicional 1/2019

Financiamento dos investimentos

Deputación Concello Orzamento total

ACCESO A PORTANXIL (TRASMONTE) 57045,22 0 57045,22

TOTAL 57045,22 0 57045,22

Maior achega provincial asignada ao concello 834460,91

Maior achega provincial aplicada na 1ª Fase 777415,69

Maior achega provincial aplicada na  2ª Fase 57045,22

*  Proxecto  de  obras  de  acceso  a  Portanxil   (Trasmonte)  redactado  polo
enxeñeiro  de  camiños,  canais  e  portos,  Pablo  Blanco  Ferreiro,  de  Estudio
Técnico Gallego e informado favorablemente pola arquitecta municipal.
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Segundo.-  Declarar  que  o  concello ten  a  dispoñibilidade  dos  terreos,  augas  e
servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado
coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.

Terceiro.- Declarar que o concello ten crédito, e de ser o caso, que se compromete a
incluír  no  orzamento  municipal  os  fondos  necesarios,  para  facer  fronte  á  achega
municipal aos investimentos financeiramente sostibles incluídos na 2ª Fase do POS+
Adicional  1/2019,  se  o  concello  voluntariamente  realiza  algunha  achega  ao  seu
financiamento.

Cuarto.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no Plan,  que se
entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.

Quinto.-   Declarar  que  o  concello  non  solicitou  nin  percibiu  ningunha  subvención
doutras  Administracións  públicas  para  o  financiamento  das  distintas  actuacións
incluídas neste Plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes
doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a
súa suma total non supera o 100% do seu importe. 

Sexto.-  Autorizase á Deputación Provincial  da  Coruña a obter  as certificacións  da
Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas
que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.

Sétimo.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e
xestión do presente acordo e o correspondente expediente.

Punto  Sexto.-   Aprobación  suplemento  de  crédito  1/2019  financiado  con
Remanente de Tesourería para Gastos Xerais.

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

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

Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación, por maioría absoluta dos seus
membros  presentes,  cos  votos  a  favor  dos  7  concelleiros/as  presentes  do  grupo
municipal socialista, dos 3 concelleiros/as do grupo municipal BNG, das 2 concelleiras
do grupo municipal Contigo Podemos e a abstención dos 6 concelleiros/as do grupo
municipal popular e do concelleiro do grupo mixto, José Ramón Oulego Erroz, adopta
os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o expediente  de modificacións de créditos 1/2019  na
modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería para
gastos xerais, co seguinte detalle:

Suplemento de crédito 1/2019

Aplicación de gastos Importe Total
132-62300 2.530,97
133-62300 5.113,54
135-62300 490,00
151-62200 4.678,38
151-62500 2.980,74

1532-60900 35.211,46
165-62300 1.694,00
165-63300 6.404,29
171-60900 30.977,82

1729-60900 1.680,04
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3231-62500 220,22
3231-63200 7.037,12
3232-63200 1.314,06
3341-62300 2.286,00
3341-62500 7.369,12
3341-63200 10.178,28
3341-63300 1.550,64

336-61900 3.940,73
342-60900 13.842,32
342-62300 4.678,59
432-61900 1.663,75
453-60900 31.056,14
453-61900 20.965,89
453-62300 2.730,00
454-61900 41.117,39
920-62500 2.689,83
926-62600 1.649,77

Total 246.051,09

Aplicación de ingresos Importe Total
78000 246.051,09

Segundo.- Publicar o acordo de aprobación inicial do Suplemento de Crédito 1/19 no
Boletín Oficial da Provincia. O acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo si
durante o prazo de exposición  pública non se presentasen reclamacións.

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

C) MOCIÓNS.-

O señor alcalde,  José Manuel Miñones Conde, presenta ao Pleno moción do teor
literal seguinte:

Moción de urxencia para que o Pleno do Concello de Ames adopte acordo de dotación
de crédito para a financiación da actuación de mellora da eficiencia enerxética no
alumeado rural  do Concello  de Ames,  enmarcada no Programa de subvencións a
proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa
en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-
2020.

EXPEDIENTE 2019/X999/000126 

No BOE número 144, do 17 de xuño de 2017, foi publicado o Real Decreto 616/2017,
do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións á proxectos
singulares  das entidades  locais  que favorezan o  paso a  unha economía baixa  en
carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

Posteriormente, o Real Decreto 616/2017 foi modificado polo Real Decreto1516/2018,
de  28  de  decembro,   e  Real  Decreto  316/2019  do  26  de  abril,  ampliando  o  seu
orzamento e vixencia. 

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     atencioncidada@concellodeames.gal          Telf: 981 883 002 
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925

5

mailto:atencioncidada@concellodeames.gal


O  Concello  de  Ames  pretende  acollerse  ao  referido  Real  Decreto  616/2017  para
realizar o proxecto de Mellora da Eficiencia Enerxética no alumeado rural do Concello
de Ames, actuación encadrada na liña 6 da convocatoria; renovación das instalacións
de alumeado, iluminación e sinalización interior.

A actuación proxectada ten un orzamento total de  1.470.288,94 euros,  o que supón
que o Concello de Ames, no caso de resultar seleccionada a súa actuación, ten que
habilitar crédito por importe de 294.057,80 euros que supón un 20% do orzamento
total, de acordo co seguinte resumo:

Actuación Custe total (100%)
Taxa de 

cofinanciación 
(%)

Axuda solicitada
(80%)

Achega municipal
estimada (20%)

Mellora da
eficiencia

enerxética no
alumeado rural
do Concello de

Ames

1.470.288,94 euros 80 % 1.176.231,15 euros 294.057,80 euros

De acordo co artigo 12. 4. B) do Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se
regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais
que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa
operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, modificado polo Real Decreto
1516/2018  e  Real  Decreto  316/2019  de  26  de  abril,  resulta  necesario  adoptar  o
compromiso  de  que,  no  caso  de  resultar  seleccionada  a  actuación  proposta  polo
Concello de Ames, será habilitado o crédito necesario.

A competencia para solicitar a axuda correspóndelle ao alcalde, en virtude do artigo
21.1.s da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL).
Dado que o Pleno do Concello é o órgano competente para aprobar os orzamentos
municipais e o anexo de investimentos, de acordo co artigo 22.2 da Lei 7/1985, do 2
de  abril,  reguladora  das  Bases  do  Réxime  Local  (LRBRL),  tamén  será  o  órgano
competente para a adoptar compromisos de dotación de crédito necesario e suficiente.

O vindeiro día 29 de agosto de 2019 terá lugar sesión plenaria, o compromiso debe
ser  adoptado  o  antes  posible  tendo  en  conta  que  se  trata  de  subvencións  de
concesión directa, nas que o único límite temporal é que non teña esgotado o crédito
previsto na convocatoria. 

Aos efectos de evitar a convocatoria de un pleno extraordinario parece oportuno que
este asunto sexa incluído no pleno ordinario do 29 de agosto como moción, ao abeiro
do previsto no artigo 91.4 e 97 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo
que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico
das Entidades Locais (ROF) e 48 do Regulamento Orgánico Municipal (ROM).

Por todo o exposto esta Alcaldía proponlle ao pleno do concello, sen quórum especial,
a adopción dos seguintes acordos.

Primeiro.- Comprometerse a habilitar o crédito suficiente para financiar a execución
TOTAL  do  proxecto  singular  MELLORA  DA  EFICIENCIA  ENERXÉTICA  NO
ALUMEADO RURAL DO CONCELLO DE AMES, no caso de que o proxecto resulte
seleccionado no marco da convocatoria de axudas do Real Decreto 616/2017 do 16 de
xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións á proxectos singulares
das entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no
marco co programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

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

O Pleno, por unanimidade, dos seus membros presentes que representa en todo caso
a maioría absoluta do número legal de membros que esixe o artigo 83 ROF e 48 do
ROM, ratifica a urxencia de moción presentada.

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

Sometida  a  votación,  o  Pleno  da Corporación,  por  por  maioría  absoluta  dos seus
membros  presentes,  cos  votos  a  favor  dos  7  concelleiros/as  presentes  do  grupo
municipal socialista, dos 3 concelleiros/as do grupo municipal BNG, das 2 concelleiras
do grupo municipal Contigo Podemos e a abstención dos 6 concelleiros/as do grupo
municipal popular e do concelleiro do grupo mixto, José Ramón Oulego Erroz , adopta
os seguintes acordos:

Primeiro.- Comprometerse a habilitar o crédito suficiente para financiar a execución
TOTAL  do  proxecto  singular  MELLORA  DA  EFICIENCIA  ENERXÉTICA  NO
ALUMEADO RURAL DO CONCELLO DE AMES, no caso de que o proxecto resulte
seleccionado no marco da convocatoria de axudas do Real Decreto 616/2017 do 16 de
xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións á proxectos singulares
das entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no
marco  co  programa  operativo  FEDER  de  crecemento  sostible  2014-2020.  O
orzamento  total  é  de  1.470.288,94  euros  e  a  axuda  FEDER que  se  solicita  é  de
1.176.231,15 €, sendo o crédito estimado a comprometer polo Concello de Ames de
294.057,80 euros.

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

D) PARA CONTROL DO GOBERNO.

Punto Sétimo- 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 e dez minutos (21:10) do día 29 de
agosto de 2019, de todo o que eu, como secretaria, certifico.

Visto e prace A secretaria

O alcalde
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