No Salón de Sesións da Casa Consistorial, sendo as trece horas e catro minutos,
reúnese en primeira convocatoria a Corporación Municipal en sesión ordinaria, baixo a
Presidencia do Alcalde, D. José Manuel Mato Díaz e coa asistencia dos Srs.
Concelleiros.

Dª SONSOLES LÓPEZ IZQUIERDO

D. GUILLERMO CASTRO GONZÁLEZ

Dª Mª MONTSERRAT MULET SAR

Dª ANA BELÉN LÓPEZ ÁLVAREZ

D. BENJAMÍN LÓPEZ MATO

D. MANUEL REGUEIRO LÓPEZ

D. JESÚS PABLO LÓPEZ GONZÁLEZ, incorpórase á sesión ás 13:05.
Asiste o Secretario-Interventor da Corporación, José López González, que da fe
do acto.
A continuación procédese a coñecer dos asuntos incluidos na orde do día.
1º.APROBACIÓN
PROVISIONAL,
SE
PROCEDE,
DA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL DO CONCELLO EN DOUS ÁMBITOS DO SOLO URBANO DE
PACIOS.
O Sr. Alcalde fai un breve resumo da proposta que consta a continuación no
expediente co segunite tenor literal:
“Visto que en sesión ordinaria celebrada en data 27 de xullo de 2017, mediante acordo
do Pleno por unanimidade, foi aprobada inicialmente a MODIFICACIÓN DO PLAN XERAL
DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (SEN AVALIACIÓN AMBIENTAL) POR CAMBIO DE
UBICACIÓN DE DOUS ÁMBITOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS NO SOLO URBANO
DE PARADELA, e que este foi sometido á información pública por un prazo de dous meses
mediante un anuncio no Diario Oficial de Galicia núm. 185 de data 22 de agosto de 2017 e no
xornal La Voz de Galicia da mesma data.
Visto que se lles deu audiencia, simultaneamente e durante o mesmo prazo de
información pública, aos municipios limítrofes, para os efectos de que presentasen todas as
alegacións que considerasen pertinentes, non presentándose alegación algunha por parte do
Concellos. Unicamente se fai constar o acordo do Concello de Sarria de data 30 de agosto de
2017 polo que a Xunta de Goberno Local douse por enterada do informe técnico emitido pola
arquitecta técnica do Concello de Sarria no que de xeito textual se fai constar ”A presente
modificación afecta ó casco urbán de Paradela que non é lindante co Concello de Sarria nin
supón afección ós servizos de comunicación e instalacións así como tampouco afecta a
elementos catalogados ou inventariados do Concello de Sarria.
Visto que durante o período de información pública non foi presentada alegación
algunha.
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José López González (2 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 11/11/2017
HASH: 7344daf14f60a2d884d3702c76a64ac4

Non asiste D. MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ, xustificando a súa ausencia.

Número: 2017-0008 Data: 10/11/2017

En Paradela, a nove de novembro de 2017

ACTA DO PLENO

José Manuel Mato Díaz (1 para 2)
Alcalde-Presidente
Data de Sinatura: 10/11/2017
HASH: 69c2e4f4fcf7ddcd799f996151264871

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POLO PLENO
CORPORATIVO MUNICIPAL O DÍA NOVE DE NOVEMBRO DE DOUS MIL
DEZASETE.

Visto que foron solicitados e recibidos os informes seguintes informes:
A) Administración do Estado:

Vistos os informes técnicos e xurídicos e de acordo co disposto nos artigos 22.2.c) e
47.2.ll) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, o Alcalde-Presidente, PROPÓN
ao Pleno da Corporación:
PRIMEIRO.- Que se aprobe provisionalmente a MODIFICACIÓN DO PLAN XERAL
DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (SEN AVALIACIÓN AMBIENTAL) POR CAMBIO DE
UBICACIÓN DE DOUS ÁMBITOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS NO SOLO URBANO
DE PARADELA.
SEGUNDO.- Unha vez dilixenciado, que se traslade o expediente de modificación do
Plan Xeral de Ordenación Municipal á Consellería competente en materia de urbanismo e
ordenación do territorio, co fin de que resolva sobre a súa aprobación definitiva.
En Paradela, a 6 de novembro de 2017 O Alcalde-Presidente, Asdo.: José Manuel Mato
Díaz. Documento asinado dixitalmente á marxe”.
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- Informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural: artigo 34.2 da Lei 5/2016, de 4
de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
- Informe de Augas de Galicia: artigo 39 da Lei 9/2010 do 4 de novembro de Augas de
Galicia e artigo 43 da Lei 12/2014, de 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
- Informe da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental: artigo 47 da Lei
10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia, y artigo 46 da Lei 12/2014, de 22 de
decembro, de medidas fiscais e administrativas; informe favorable recibido en data 31 de
outubro de 2017 (Rex. Núm. 1.144).
- Informe da Dirección Xeral de Ordenación e Producción Forestal: arigo 66 da Lei
7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia, e artigo 44 da Lei 12/2014, de 22 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas e 39 da Lei 43/2003, de 21 de novembro, de montes.
- Informe Instituto de Estudos do Territorio: artigo 7 da Lei 7/2008, de 7 de xullo da
paisaxe de Galicia, e artigo 47 da Lei 12/2014, de 22 de decembro, de medidas fiscais e
administrativas.
- Remisión á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, para que valore a necesidade
de solicitar o Informe da Comisión Galega de Protección Civil: Disposición adicional quinta
da Lei 5/2007, de 7 de maio, de emerxencias de Galicia; informe favorable recibido en data 7
de agosto de 2017 (Rex. Núm. 778).

ACTA DO PLENO

B) Administración Autonómica:
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- Informe da Delegación do Goberno en base á Disposición adicional segunda da Lei
13/2003, de 23 de maio, reguladora do contrato de concesión de obras públicas, artigo 5 da Lei
34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, artígo 5 da Lei 24/2013, de 26 de
decembro, do sector eléctrico, e artigo 68 do Real decreto 1434/2002, de 27 de decembro, polo
que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e
procedementos de autorización de instalacións de gas natural; informe favorable recibido en
data 7 de outubro de 2017 (Rex. Núm. 1.017).
- Informe de Confederación Hidrográfica: artigo 25.4 do RDL 1/2001, de 20 de xullo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas, e artigo 22.3 do RDL 7/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana; informe
favorable recibido en data 20 de outubro de 2017 (Rex. Núm. 1.105).
- Informe do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo: art. 35 da Lei 9/2014, de 9 de
maio, de Telecomunicacións; informe favorable recibido en data 6 de setembro de 2017 (Rex.
Núm. 896)

Faise constar, que en data 8 de novembro de 2017, tiveron entrada no rexistro
do Concello os seguintes informes:
-Informe emitido o 18 de outubro de 2017 (Rex. Núm. 1.166) polo Instituto de
Estudos do Territorio ao abeiro do artigo 7 da Lei 7/2008, de 7 de xullo da paisaxe de
Galicia, e artigo 47 da Lei 12/2014, de 22 de decembro, de medidas fiscais e
administrativas con carácter favorable.
- Informe emitido o 3 de novembro de 2017 (Rex. Núm. 1.167) pola Dirección
Xeral do Patrimonio Cultural ao abeiro do artigo 34.2 da Lei 5/2016, de 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia con carácter favorable.
Sen que se produza debate algún; sométese á votación a citada aprobación
provisional, que resulta aprobada pola unanimidade dos sete Concelleiros que asisten á
sesión (cinco do Grupo Municipal do Partido Popular e dous do Grupo Municipal do
Partido Socialista), sendo nove o seu número legal de membros.

“En relación co expediente relativo á aprobación do expediente de modificación de
créditos núm. 9/2017 do orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito para a
aplicación do superávit orzamentario, vistos os informes de Secretaría-Intervención emitidos en
data 6 de novembro de 2017, sobre a lexislación aplicable e o procedemento que se debía
seguir e sobre a posta de manifesto do cumprimento dos requisitos da disposición adicional
sexta, así como o importe aplicable aos destinos alternativos, que ascende a euros.
Visto que, segundo a Disposición Adicional Sexta da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, introducida pola Lei
Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público,
habilita ás Corporacións Locais para aplicar o superávit orzamentario xerado no exercicio
anterior, e dado que o Concello dispón de remanente líquido de Tesourería, faise precisa a
modificación de créditos núm. 9/2017 do orzamento municipal en vigor, de acordo ca seguinte
xustificación:
1º.- Obra de “Rede de abastecemento de auga ao lugar de Agurtión” por importe de
2.357,41 euros.
As obras teñen unha vida útil superior aos cinco anos e non repercutirá negativamente
na estabilidade orzamentaria porque non suporá incremento de gasto en exercicios futuros.
2º.- Obra de “Rede de abastecemento de auga ao lugar de Andreade”, aportación
municipal do 20% do proxecto por importe de 6.941,13 euros. As obras teñen unha vida útil
superior aos cinco anos e non repercutirá negativamente na estabilidade orzamentaria porque
non suporá incremento de gasto en exercicios futuros.
3º.- Obras de rexeneración de vías públicas municipais, “Acondicionameto e
rexeneración camiños municipais no Concello de Paradela”, aportación municipal do 33,83
% do proxecto por importe de 16.765,51 euros. Dase cumprimento á obrigatoriedade de prestar
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Conta no expediente a seguinte proposta de Alcaldía.
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2º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
Nº 9/2016, DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA A APLICACIÓN DO
SUPERÁVIT ORZAMENTARIO CON CARGO AO REMANENTE DE
TESUARARÍA PARA GASTOS XERAIS, PRA FINANCIAR INVESTIMENTOS
FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES.

ACTA DO PLENO

Neste intre, sendo ás 13:05 incorpórase á sesión o Concelleiro D. Jesús Pablo
López González.

o servizo de acceso aos núcleos de poboación (artigo 26.1 a) da lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local). O acondicionamento e rexeneración das vías públicas
municipais non repercutirá negativamente na estabilidade orzamentaria xa que ditas vías xa
existen e non será necesario un desembolso económico importante nos próximos anos para o
seu mantemento.
O cambio de financiación das aportacións dos investimentos establecidos no punto 2 e
3, por importe de 23.706,64 euros que pasa a ser con cargo ó supervávit presupostario,
permiten utilizar o crédito diposñible noutros investimentos inicialmente non previstos.
O Alcalde-Presidente, propón ao Pleno da Corporación:
PRIMEIRO.- Que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos
núm. 9/2017 do orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito para a aplicación
do superávit orzamentario con cargo ao remanente de tesouraría para gastos xerais, para
financiar investimentos financeiramente sostibles, cuxo detalle é o seguinte:
Os importes aplicados aos diferentes destinos, con base no informe de Intervención,

Aplicación
orzamentaria
161

453

Descrición

629

Saneamento, abastecemento e distribución de augas.
Investimento nova en infraestruturas e bens destinados
ao uso xeral

619

Actuacións carácter económico. Infraestruturas.
Estradas.
Inversións reais de reposición infraestruturas e bens
destinados uso xeral.

Total gastos

Euros
9.298,54 €

34.915,51 €

44.214,05 €

ACTA DO PLENO

Altas en aplicacións de gastos:
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son:

Concepto

Descrición

Euros

870

Remanentes de tesourería

44.214,05 €

Total ingresos

44.214,05 €

SEGUNDO.- Expor este expediente ao público mediante anuncio inserido no Boletín
Oficial da Provincia, por quince días, durante os cales os interesados poderán examinarlo e
presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se
durante o citado prazo non se presentasen reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá
dun prazo dun mes para resolvelas.
Paradela, a 6 de novembro de 2017. O Alcalde Asdo.: José Manuel Mato Díaz
Documento asinado dixitalmente ao marxe”.

Non habendo debate algún, procedeuse á votación da proposta, resultando
aprobada pola maoría absoluta, co voto a favor dos seis membros do Grupo Municipal
do Partido Popular e a abstención dos dous membros do Grupo Municipal do Partido
Socialista, que asisten á sesión sendo nove o seu número legal de membros.
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Altas en concepto de ingresos

3º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
Nº 10/2016, DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS
DE GASTO
Conta no expediente a seguinte proposta de Alcaldía.

Importe
Euros

Grupo
Concepto
Programa
453

227

Actuacións de carácter económico. Infraestruturas,
estradas. Gastos correntes en bens e servizos.
Traballos realizados por outras empresas e
profesionais.

9.000,00

Baixas en partida de gastos:
Partida

Descripción

Grupo
Programa
011

Concepto

333

619

342

619

920

227

310

Débeda pública. Gastos financeiros . Xuros
Produción de bens públicos carácter preferente,
cultura. Outras inversións de reposición de
infraestruturas e bens destinados ao uso xeral.
Produción de bens públicos carácter preferente,
instalacións deportivas. Outras inversións de
reposición de infraestruturas e bens destinados ao uso
xeral.
Actuacións de carácter xeral. Adminsitración xeral.
Gastos correntes en bens e servizos. Traballos
realizados por outras empresas e profesionais.

Importe
Euros
298,49
1.500,00
2.000,00

5.201,51

En base a normativa citada, e ao informe emitido pola Secretaría Intervención, esta
Alcaldía eleva ao Pleno a seguinte Proposta:
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos nº
10/2017, baixo a modalidade de transferencia de crédito entre partidas de gastos de distintas
áreas de gasto, de acordo co seguinte resume:
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Descripción

ACTA DO PLENO

Partida

Número: 2017-0008 Data: 10/11/2017

“Vista a execución do orzamento 2017, analizados os saldos dipoñibles nas distintas
partidas orzamentarias dentro de cada área de gasto, observáse a necesidade de transferir
crédito entre as distintas partidas das áreas de gasto, xa que nalgunhas existe un saldo
dispoñible que excede do que se prevé que se vai a gastar, mentras que noutras partidas ese
saldo considerase insuficiente para facer fronte aos gastos que se pretenden executar.
Tendo en conta o exposto, emítase informe pola Secretaria-Intervención sobre a
seguinte proposta de transferencia de crédito:
Proponse realizar unha modificación do orzamento, modificación de crédito n.º
10/2017, baixo a modalidade de transferencia de crédito entre partidas de gastos de distintas
áreas de gasto, por importe de 9.000,00 euros, co seguinte detalle:
Altas en Partidas de Gastos:

Créditos a minorar:

Grupo
Concepto
Programa
011
310
Débeda pública. Gastos financeiros . Xuros
Produción de bens públicos carácter preferente,
333
619
cultura. Outras inversións de reposición de
infraestruturas e bens destinados ao uso xeral.
Produción de bens públicos carácter preferente,
342
619
instalacións deportivas. Outras inversións de
reposi-ción de infraestruturas e bens destinados uso
xeral.
Actuacións de carácter xeral. Adminsitración xeral.
920
227
Gastos correntes en bens e servizos. Traballos
realizados por outras empresas e profesionais.

Importe
Euros
298,49
1.500,00
2.000,00

5.201,51

Partida

Descripción

Grupo
Programa

Concepto

453

227

Actuacións de carácter económico. Infraestruturas,
estradas. Gastos correntes en bens e servizos.
Traballos realizados outras empresas e profesionais.

Importe
Euros

9.000,000

SEGUNDO.- Expor este expediente ao público mediante anuncio inserido no Boletín
Oficial da Provincia, por quince días, durante os cales os interesados poderán examinarlo e
presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se
durante o citado prazo non se presentasen reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá
dun prazo dun mes para resolvelas.
Paradela, a 6 de novembro de 2017. O Alcalde Asdo.: José Manuel Mato Díaz
Documento asinado dixitalmente ao marxe”.

Non habendo debate algún, procedeuse á votación da proposta, resultando
aprobada pola maoría absoluta, co voto a favor dos seis membros do Grupo Municipal
do Partido Popular e a abstención dos dous membros do Grupo Municipal do Partido
Socialista, que asisten á sesión sendo nove o seu número legal de membros.
4º.- APROBACIÓN SE PROCEDE, DA PROPOSTA DE MANTEMENTO
E MELLORA DE VÍAS DE TITULARIDADE PROVINCIAL A INCLUIR NO
PLAN DE MELLORA DE VÍAS PROVINCIAIS.
O Sr. Alcalde manifesta que a súa idea era incluir vías intermunicipais de maís
capacidade, porque as de ancho de 5 metros quedanse moi pequenas, pero ten
constancia que polo órgano provincial non hai posibilidade de expropiación para o
ancheado dos camiños, e só cabe o aglomerado dos camiños co ancho existente. Por iso
a proposta versa sobre vías de 7 metros de firme. Entende que o plan sería moito mellor
se se procedese ao ancheado das vías para facer vías de capacidade modernas.
Toma a palabra, Dona Sonsoles López Izquierdo, voceira do Grupo Municipal

ACTA DO PLENO

Créditos a incrementar:
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Descripción
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Partida

Socialista, dicindo que o Sr. Alcalde coñece mellor ao deputado Provincial de Vías e
Obras que ela, engadindo que lle sorprende esta proposta cando hai uns días recibiu un
ha chamada do Sr. Alcalde para apostar pola estrada de Currelos e agora presenta unha
proposta distinta.
O Sr. Alcalde resposta, que efectivamente se ía a propor a vía citada, de acordo
co Concello de O Saviñao, en principio falábase doutras contías, e tíñase a esperanza de
poder completar a anchura ata os 7 metros, pero ao non ser posible, non se leva cabo a
proposta inicial, porque esa vía ou se anchea ou que quede como está; ao igual que
sucede coa vía que comunica co Concello de O Páramo que nos levaría ao corredor e a
autovía, pero con 5 metros é imposible.
Remata dicindo que sería mellor, facer menos kilómetros, pero facelo ben, senón
doutro xeito estase condenando ao rural.
Dona Sonsoles López Izquierdo, voceira do Grupo Municipal Socialista, di que
nos gobernos do Partido Popular tamén se poderían haber ancheado aos 7 metros.

A continuación procedeuse á votación da proposta, que resultou aprobada pola
maoría absoluta, co voto a favor dos seis membros do Grupo Municipal do Partido
Popular e a abstención dos dous membros do Grupo Municipal do Partido Socialista,
que asisten á sesión sendo nove o seu número legal de membros.
E non habendo máis asuntos que tratar, o Presidente levantou a sesión
sendo as trece horas e vinte e cinco minutos do nove de novembro de dous mil
dezasete, exténdose a presente acta da que coma Secretario-Interventor dou fe.
O Alcalde
O Secretario-Interventor
Documento asinado dixitalmente ao marxe
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Lugo, o pasado 31 de outubro de 2017, do Plan para a mellora e mantemento das vías de
titularidade provincial que discorren polos concellos da provincia.
O Sr. Alcalde propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Propoñer a mellora das seguintes vías provincias que discorren polo
Concello de Paradela:
- PR-42-01 de Pacios Paradela por Foilebar a Mosteirovello (Castro de Rei de Lemos)
P.K. 0,000 ao 1,850, cun ancho de vía de 7 metros máis arcéns e cunetas; do P.K. 3,500 ao
cruce de Foilebar (800 metros), con ancho variable, actuarase nunha vía de 7 metros máis
arcéns e cunetas. Ambas actuacións deberan realizarse con aglomerado en quente.
- PR-42-02 de Pacios Paradela por San Vicente a Aldosende P.K. 0,300 ao 1,100 (800
metros), actuarase sobre explanación e afirmado cun ancho de vía de 7 metros máis arcéns e
cunetas; do P.K. 1,100 ao 2,800 (1.700 metros) ata o cruce de san Vicente con ancho de 5
metros máis arcéns e cunetas. Ambas actuacións deberan realizarse con aglomerado en quente.
SEGUNDO.- Instar ao equipo redactor do Plan Provincial a poñerse en contacto co
Concello para a exercer a colaboración e concreción das actuacións propostas e a correcta
execución das mesmas.
TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo a Deputación Provincial de Lugo.
Paradela, a 6 de novembro de 2017. O Alcalde Asdo.: José Manuel Mato Díaz
Documento asinado dixitalmente ao marxe”.

ACTA DO PLENO

Conta no expediente a seguinte proposta de Alcaldía.
“Tendo coñecemento o Concello da aprobación por parte do Pleno da Deputación de
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O Sr. Alcalde di que naquela época o que se fixo foi abrir carreteras.

