FOLLA Nº 1
ACTA Nº 4/2012
CONCELLO DE PARADELA

PROVINCIA DE LUGO

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POLO PLENO
CORPORATIVO MUNICIPAL O DÍA VINTE E SEIS DE XULLO DE DOUS
MIL DOCE.
En Paradela, a vinte e seis de xullo de 2012.
No Salón de Sesións da Casa Consistorial, sendo as trece horas e cinco minutos,
reúnense 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

D. ELISEO LÓPEZ RODRÍGUEZ

Dª Mª TERESA VEIGA RODRÍGUEZ

Dª Mª MONTSERRAT MULET SAR

D. SECUNDINO PÉREZ LÓPEZ

D. MANUEL REGUEIRO LÓPEZ

D. BENJAMÍN LÓPEZ MATO

D. SENÉN LÓPEZ GARCÍA
Non asiste a Sr. concelleira Dª ANA BELÉN LÓPEZ ÁLVAREZ.
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, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA
DE DATA 31 DE MAIO DE 2012.
Polo Sr. Alcalde, que preside a sesión, procédese a preguntar aos demáis
membros da Corporación se teñen algo que obxectar á acta, da sesión ordinaria
celebrada polo Pleno o día 31 de maio de 2012, da que as minutas foron distribuídas
coa convocatoria, todo ao abeiro do disposto no art. 91 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.
Sometése a aprobación da acta, da sesión ordinaria celebrada polo Pleno o día 31
de maio de 2012.
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O resultado foi de aprobación pola unanimidade dos dez Concelleiros que asisten á
sesión (oito do Grupo Municipal do Partido Popular e dous do Grupo Municipal
Socialista), sendo once o número legal de membros.
2º. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA.
Neste punto da orde do día, procedeuse a dar conta das distintas Resolucións de
Alcaldía emitidas dende o derradeiro Pleno, postas a disposición dos concelleiros, xunto
coa restante documentación sometida a exame plenario.
3º.
APROBACIÓN,
SE
PROCEDE,
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2011.

DA

CONTA

XERAL

Abre este punto da orde do día o Sr. Alcalde manifestando que a Conta foi
informada pola Comisión Especial de Contas, sendo un resumo do exercicio 2011,
quedando por parte da Corporación o trámite de aprobación, polo que se somete a
mesma ao Pleno.
Sen que se produza debate algún e sometida a votación ordinaria. O Pleno por
maioría absoluta cos oito votos a favor dos membros do Grupo Municipal Popular e a
abstención dos dous membros do Grupo Municipal Socialista; sendo once o número
legal de membros; acordou:
PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2.011 nos
termos e coa documentación que consta no expediente.
SEGUNDO.- Render a Conta Xeral ao Consello de Contas de Galicia e ao
Tribunal de Contas do Estado, nos termos previstos na normativa aplicable.
4º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS 9/2012, BAIXO A MODALIDADE DE TRANSFERENCIA DE
CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE GASTOS DE DISTINTAS ÁREAS DE
GASTO.
O Sr. Alcalde-Presidente procede á lectura da Proposta de Alcaldía, co seguinte
tenor literal:
“Vista a execución do orzamento 2012, en data 16 de xullo de 2012, e
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 disponible 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 pretende executar no que resta do exercicio de 2012.
En data 6 de xuño de 2012 recíbiuse a Resolución de data 1 de xuño de 2012 da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se lle concede
ao concello unha subvención por importe de 28.615,89 € para o “Acondicionamento da
Praza Casanova”, ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2011 destinada á realización

FOLLA Nº 3
de infraestruturas de uso público en ámbitos urbanos e rurais por parte dos
Concellos de Galicia (Orde do 23 de decembro de 2011) sobre un proxecto presentado
de 47.692,82 euros, polo que o crédito existen te na partida 1.61 é insuficiente sendo
necesario transferir crédito para consignar a aportación que ten que realizar o Concello
para execución da citada obra, por importe de 16.000,00 euros.
Tamén é preciso dotar a partida 2.64 de gastos de carácter inmaterial de
inversión (redacción de proxectos, basicamente) da área de Gasto 2 - Actuacións de
protección e promoción social, por importe de 4.000,00 €; así coma na partida 3.60
Produción bens públicos de carácter preferente para inversión nova en infraestructuras e
bens destinados ao uso xeral de carácter deportivo e cultural por importe de 2.000,00
euros.
Por outra banda, o Concello pretende a concesión dunha transferencia de capital
a ADESPA, pola parte que ten que aportar para a realización da obra de rehabilitación
do Muíño da Retorta, xa que dita obra nun 70,84 % é sufragada polo AGADER, por un
importe de 39.000,00 euros; na partida 3.78.
En canto as partidas que se propoñen reducir, son por unha banda a partida
4.60 relativa a inversión nova en infraestructuras e gastos destinados ao uso xeral; xa
que se prevía o crédito para a execución do PPOS, que este ano non se vai a levar a
cabo, por importe de 51.000,00 euros; así coma a partida 4.21 onde se contemplaban
os 10.000,00 euros para os desbroces nas vías provincias que non se levará a cabo xa
que estas actuacións son realizadas directamente polo organismo provincial.
Tendo en conta o exposto, emítase informe pola Secretaria-Intervención sobre a
seguinte proposta de transferencia de crédito:
Desta forma proponse realizar unha modificación do orzamento, baixo a
modalidad de transferencia de crédito entre partidas de gastos de distintas áreas
de gasto, por importe de 61.000,00 euros, co seguinte detalle:
Altas en Partidas de Gastos:
Partida
Descripción
Importe
Euros
Funcional Económica
1
61
Servizos públicos básicos. Inversión de 16.000,00
reposición de infraestructuras e bans destinados
ao uso xeral.
2
64
Actuacións de protección e promoción social.
4.000,00
Gastos de inversión de carácter inmaterial.
Produción bens públicos de carácter preferente.
3
60
Inversión nova en infraestructuras e bens 2.000,00
destinados ao uso xeral.
Produción bens públicos de carácter preferente.
3
78
Transferencias de capital a familias e institucións 39.000,00
sen ánimo de lucro.
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Baixas en partida de gastos:
Partida
Descripción

Importe
Euros

Funcional Económica
4

21

4

60

Actuacións de carácter económico.
Gastos en bens correntes e servizos.
10.000,00
Reparacións, mantemento e conservación.
Actuacións de carácter económico. Inversión 51.000,00
nova en infraestructuras e bens destinados ao uso
xeral.

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
9/2012, primeira de competencia de Pleno, baixo a modalidade de transferencia de
crédito entre partidas de gastos de distintas áreas de gasto, de acordo co seguinte
resume:
Créditos a minorar:
Partida
Descripción
Importe
Euros
Funcional Económica
Actuacións de carácter económico.
4
21
Gastos en bens correntes e servizos.
10.000,00
Reparacións, mantemento e conservación.
4
60
Actuacións de carácter económico. Inversión 51.000,00
nova en infraestructuras e bens destinados ao uso
xeral.
Créditos a incrementar:
Partida
Descripción
Importe
Euros
Funcional Económica
1
61
Servizos públicos básicos. Inversión de 16.000,00
reposición de infraestructuras e bans destinados
ao uso xeral.
2
64
Actuacións de protección e promoción social.
4.000,00
Gastos de inversión de carácter inmaterial.
Produción bens públicos de carácter preferente.
3
60
Inversión nova en infraestructuras e bens 2.000,00
destinados ao uso xeral.
Produción bens públicos de carácter preferente.
3
78
Transferencias de capital a familias e institucións 39.000,00
sen ánimo de lucro.
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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 18 de xullo de 2012. O Alcalde-Presidente. Asdo.: José Manuel
Mato Díaz”.
Sen que se produza debate algún, procédese á votación da proposta, que resulta
aprobada pola maioría absoluta dos membros da Corporación, cos votos a favor dos oito
Concelleiros do Grupo Municipal Popular e a abstención dos dous membros do Grupo
Municipal Socialista que asiste ao Pleno, sendo once o número legal de membros.
5º. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE SECRETARÍAINTEVENCIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEI DE MEDIDAS CONTRA A
MOROSIDADE RELATIVO AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
Procédese neste punto da orde do día, a dar conta do informe emitido pola
Secretaría-Intervención do cumprimento da lei de medidas contra a morosidade relativo
ao segundo trimestre de 2012, co seguinte tenor literal:
“ASUNTO: INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN PREVISTO
NO ART. 5.4 DA LEI 15/2010, DE 5 DE XULLO, DE MODIFICACIÓN DA LEI
3/2004, DE 29 DE DECEMBRO, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE
LOITA CONTRA A MORISIDADE NAS OPERACIÓNS COMERCIAIS.
A fiscalización exércese de conformidade co establecido no artigo 4 do Real
Decreto 1174/1987, de 18 de setembro aos efectos do disposto no Real Decreto
Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais (TRLRFL en adiante) , emitíndose o seguinte informe na
estricta orde económica, con relación ao artigo 4 da Lei 15/2010, de modificación da
Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a
morosidade nas operacións comerciais, e as facturas impagadas con data de
antigüidade superior a 40 días.
CONSIDERACIÓNS PREVIAS EN CANTO AO ALCANCE DO
INFORME.
De acordo coa Disposición Transitoria primeira da Lei 15/2010, de 5 de xullo de
2010 (BOE número 163, de 6 de xullo de 2010), que sinala que a lei será de aplicación a
todos os contratos celebrados con posterioridade á súa entrada en vigor, así como o
indicado na Disposición Final Única, segundo a cal a presente lei entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Estado, o presente informe
limítase ás facturas cuxa entrada no concello sexa de data igual ou posterior ao 1
de xaneiro de 2012 ata o 31 de xuño de 2012.
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LEXISLACIÓN BÁSICA DE APLICACIÓN
- Artigo 3 e 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo.
- Artigo 200, e Disposición Transitoria Oitava da Lei 30/2007, de 30 de outubro
de Contratos do Sector Público.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS.
En canto á morosidade das administracións públicas, o artigo 4.3 da Lei
15/2010, dispón:
“Os Tesoureiros ou, no seu defecto, Interventores das Corporacións locais
elaborarán trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos
nesta Lei para o pago das obrigas de cada Entidade Local, que incluirá
necesariamente o número e contía global das obrigas pendentes nas que se estea
incumprindo o prazo”.
No apartado 4.4 do referido artigo establécese:
Sen perxuízo da súa posible presentación e debate no Pleno da Corporación
local, dito informe deberá remitirse, en todo caso, aos órganos competentes do
Ministerio de Economía e Facenda e, no seu respectivo ámbito territorial, aos das
Comunidades Autónomas que, con arreglo aos seus respectivos Estatutos de
Autonomía, teñan atribuida a tutela financeira das Entidades locais. Tales órganos
poderán igualmente requerir a remisión dos citados informes.
Queda claro que do mencionado precepto derívase a obriga da elaboración por
parte da Tesouraría e/ou a Intervención do informe que poña de manifesto o
cumprimento dos prazos previstos nesta Lei para o pago das obrigas do Concello de
Paradela, que incluirá necesariamente o número e contía global das obrigas
pendentes nas que se estea a incumprir o prazo, así como a obriga de remitir o mesmo
aos órganos competentes do Ministerio de Economía e Facenda e, no seu respectivo
ámbito territorial, aos das Comunidades Autónomas que, con arranxo aos seus
respectivos Estatutos de Autonomía, teñan atribuida a tutela financeira das Entidades
locais, sen perxuízo da súa posible presentación e debate no Pleno do Concello.
Dende o 1 de xaneiro de 2012, o programa de contabilidade municipal foi
adaptado por parte da empresa de mantemento do mesmo, coa finalidade de poder
elaborar o mencionado informe, proporcionando os listados cos datos das facturas totais
rexistradas, o seu importe e os prazos de pago; xa que ata este momento non era posible
poder cumprimentar debidamente os informes requiridos polo Ministerio, xa que o
cálculo había que facelo manualmente, non dispoñendo dos medios nin persoais nin
materiais.
É todo canto se informe, PROPOÑENDOSE:
1) Que do presente informe e os seus anexos se dea traslado aos órganos
competentes do Ministerio de Economía e Facenda e, no seu respectivo ámbito
territorial, ao Consello de Contas, aos efectos oportunos.
2) Que se dea traslado igualmente ao Pleno do Concello de Paradela, pois aínda
que o artigo 4 da Lei di ao respeto do mesmo “sen perxuízo da súa posible presentación
e debate no Pleno da Corporación local,”, o artigo 5.4, da mesma norma dispón:
“A Intervención ou órgano da Entidade Local que teña atribuída a función de
contabilidade incorporará ao Informe trimestral ao Pleno regulado no artigo anterior,
unha relación das facturas ou documentos xustificativos con respecto aos cales teñan
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transcorrido mais de tres meses dende a súa anotación no citado rexistro e non se teñan
tramitado os correspondentes expedientes de recoñecemento da obriga ou se teña
xustificado polo órgano xestor a ausencia de tramitación dos mesmos”.
Por isto deberá unirse ao presente informe ao que se deberá dar conta ao Pleno
na próxima sesión que se celebre, xustificación pola Alcaldía das causas do
incumprimento nos prazos de tramitación das facturas indicadas no anexo ao presente
informe.
Paradela, 9 de maio de 2012 O Secretario-Interventor. Asdo.: José López
González.
ANEXO I
INFORME DE PAGOS REALIZADOS:
Nº pagos realiza- Importe total pagos Nº pagos realizaImporte total pagos
dos dentro período
realizados dentro
dos fóra período
realizados fóra
legal de pago
período legal pago
legal de pago
período legal pago
46
109.750,98 €
34
57.171,72 €
INFORME DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AO FINAL DO TRIMESTRE:
Nº de operacións
Importe total
Nº operacións
Importe operacións
pendentes dentro
operacións pendenpendentes fóra
pendentes fóra do
periodo legal pago tes dentro periodo
periodo legal
periodo legal pago
legal de pago
pago
39
52.701,53 €
10
112.755,86 €
INTERESES DE DEMORA PAGADOS NO TRIMESTRE: 0,00 €
FACTURAS OU DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS PENDENTES DE
RECOÑECEMENTO DA OBRIGA : NINGUNHA
Antes de pasar ao punto sexto da orde do día, o Alcalde-Presidente da
Corporación á traslado ao Pleno do escrito presentado pola Alcaldía en data 26 de xullo
de 2012 (Rex. Entrada núm.795) polo que renuncia á paga Extra de Nadal en
consonancia coas medidas económicas tomadas polo Goberno da Nación con motivo da
situación económica do país e por solidariedade cos funcionarios e traballadores do
Concello
6º.- ROGOS E PREGUNTAS.
Non se presentaron formalmente preguntas por escrito, se ben dase a
posibilidade de poder facelo neste intre, non producíndose rogo nin pregunta alguna.
E non habendo máis asuntos que tratar, o Presidente levantou a sesión
sendo as trece horas e quince minutos do vinte e seis de xullo de dous mil doce,
exténdose a presente acta da que coma Secretario-Interventor dou fe.
Visto e prace
O Alcalde

O Secretario-Interventor

