Avenida da Paz, 2
15360 Cariño (A Coruña)
Telf. 981 405 064
Fax. 981 405 029
concello@concellodecarino.com
www.concellodecarino.gal

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE CARIÑO
(A CORUÑA) CELEBRADO O DÍA 19 DE DECEMBRO DE 2018
ASISTENTES
ALCALDE
José M. Alonso Pumar
CONCELLEIROS/AS
GRUPO DO BNG:
Mª Purificación Seixido
Gómez
Juan Carlos Taracido López
Uxío Cerecedo González
GRUPO DO PP:
Ana Mª López Fernández
Alberto Balado Ramonde
José M. Pérez Lorenzo

Na Casa do Concello, ás nove
horas do día dezanove de
decembro de dous mil dezaoito,
reúnense
os/as
Sres/as
Concelleiros/as
á
marxe
reseñados/as,
baixo
a
presidencia do Alcalde, José
Miguel Alonso Pumar. Asiste a
Secretaria da Corporación,
Alejandra Pardo Vázquez. O
obxecto da reunión é realizar
sesión extraordinaria. Adóptanse
os acordos que a continuación
se transcriben.

GRUPO P.S.deG-PSOE:
Alberto Iglesias Fraguela
Jonathan I. Miranda Lucas
Mª José Fraguela López
GRUPO MIXTO:

Antonio Nieto Llana

CVD: 8CXHrllRzSBKzK+o2/yC
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SECRETARIA:
Alejandra Pardo Vázquez
INTERVENTORA:
Ausente
ORDE DO DIA:
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO POS+ 2019
…………………………………………………………………………………………

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO POS+ 2019
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Vista a proposta da Alcaldía de data 11/12/2018, que establece:
No B.O.P. Nº 188 de 02/10/2018, publícanse as bases reguladoras do Plan Provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de Concellos) “Pos+
2019”.
Logo de ver o contido das mesmas, e a asignación correspondente a este Concello, esta Alcaldía
propón ao Pleno corporativo a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2019” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas
Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo
provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian
con cargo a “achega provincial 2019”,”achega provincial 2018” e “préstamo provincial 2019”:
A) Financiamento do pago a provedores:

Capítulo II

Capítulo VI

Total

Achega provincial 2018 aplicada ao
financiamento de pago a provedores

Achega provincial 2019 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
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Subtotal pago a provedores

0

B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación

Achega provincial 2019 aplicada ao financiamento de gastos correntes (que se
concreta no financiamento da limpeza viaria, recollida domiciliaria de lixo e
alumeado público)

166.454,51€

Subtotal gasto corrente

166.454,51 €
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C ) Financiamento de investimentos:

ACHEGA PROVINCIAL 2019

Denominación da obra ou subministración

Financiamento do investimento

Deputación

Concello

Subtotal investimentos achega provincial 2019

Orzamento total

0
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ACHEGA PROVINCIAL 2018
(Investimentos financeiramente sostibles)

Denominación da obra ou subministración

Renovación de Pavimentos en Camiños e Beirarrúas
de Landoi, Sismundi e Cariño

Financiamento do investimento

Deputación

88.156,45 €

Concello

0

Orzamento total

88.156,45 €
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Subtotal investimentos achega provincial 2018

88.162,96 €

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2019

Denominación da obra ou subministración

0

88.156,45 €

Financiamento do investimento

Préstamo

Achega

Deputación

Concello

Subtotal investimentos préstamo provincial 2019

Orzamento total

0

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2019 e que se
relacionan nestas táboas.
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D) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira

Número/código do
préstamo

Importe de “préstamo provincial 2019”
aplicado á redución da débeda
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Subtotal redución de débeda con entidades financeiras

0

E) Resumo:
SUBTOTAIS

Deputación

Concello

Total

Achega 2018
A- PAGO A PROVEDORES

Achega 2019

Achega 2019

166.454,51

166.454,51

Achega 2019

88.156,45

88.156,45
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B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS
Achega 2018
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Préstamo 2019

Préstamo 2019
D- REDUCIÓN DÉBEDA

Achega 2019

T O TAL
Achega 2018

Préstamo 2019
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TOTAL

254.610,96

0

254.610,96

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2019 no que se inclúen os investimentos financeiramente
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións
técnicas:

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles

Orzamento

(mínimo do 25% do total de achega e préstamo provincial asignado)

Execución de cerramento e gradas na pista polideportiva municipal

96.955,73
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TOTAIS

96.955,73

3.- 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.
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4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2019 os fondos necesarios para facer
fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2019, se a houbera.
5.- 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.
6.- 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.
7.- 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.
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8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo
e o correspondente expediente.”

O alcalde explica os conceptos para os que se aplica o POS do 2019, que sería para gastos
correntes, para a obra principal de renovación de pavimentos en camiños e beirarrúas de Landoi,
Sismundi e Cariño e o adicional, consistente na execución do cerramento e gradas na pista
polideportiva municipal.
Purificación Seixido comenta que resulta necesario renovar estas pistas nas parroquias, e que
sería interesante facer algo para que as pistas duraran maís, e non facer sempre pista sobre pista.
E que en canto ao POS adicional, que lles parece un proxecto interesante para cando o Concello
sexa super rico, pero entenden que se inclúa para non facer traballos a maiores.
Engade que aquela zona que está no cruce entre Barreiros e Pérez Lugín que se atopa moi
deteriorada dende fai tempo, e tamén indica que hai unha errata no proxecto nos anexos.
O alcalde comenta que ese erro de transcrición xa está correxido.
Alberto Iglesias comenta que Purificación Seixido que ten razón, que debería de existir
solucións máis definitivas para as pistas, e que neste proxecto xa vai unha porcentaxe maior de
aglomerado.
Purificación Seixido di que xa se fixou no proxecto, e que tamén inflúe moito o problema dos
vehículos pesados.
O Alcalde indica que o aglomerado resulta moito máis resistente, pero é maís caro, e que a
solución que se vai a practicar en Sismundi será utilizar un microaglomerado, moi aconsellado
para ese tipo de pistas dos núcleos rurais, e que custa soamente un euro máis co riego por metro
cadrado, e que o resultado é moito mellor.
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O Pleno corporativo por sete votos a favor dos grupos municipais do PSdeGA e BNG e catro
abstencións do PP e Grupo Mixto
ACORDA:
1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2019” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas
Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo
provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian
con cargo a “achega provincial 2019”,”achega provincial 2018” e “préstamo provincial 2019”:
A) Financiamento do pago a provedores:
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Capítulo II

Capítulo VI

Total

Achega provincial 2018 aplicada ao
financiamento de pago a provedores

Achega provincial 2019 aplicada ao
financiamento de pago a provedores

Subtotal pago a provedores

0

B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación

Achega provincial 2019 aplicada ao financiamento de gastos correntes (que se
concreta no financiamento da limpeza viaria, recollida domiciliaria de lixo e
alumeado público)

166.454,51€

Subtotal gasto corrente

166.454,51 €

C ) Financiamento de investimentos:
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ACHEGA PROVINCIAL 2019

Denominación da obra ou subministración

Financiamento do investimento

Deputación

Concello

Orzamento total
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Subtotal investimentos achega provincial 2019

0

ACHEGA PROVINCIAL 2018
(Investimentos financeiramente sostibles)

Denominación da obra ou subministración

Deputación

Concello

Orzamento total

Renovación de Pavimentos en Camiños e Beirarrúas
de Landoi, Sismundi e Cariño

88.156,45 €

0

88.156,45 €

Subtotal investimentos achega provincial 2018

88.162,96 €

0

88.156,45 €

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2019

Denominación da obra ou subministración
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Financiamento do investimento

Subtotal investimentos préstamo provincial 2019

Financiamento do investimento

Préstamo

Achega

Deputación

Concello

Orzamento total

0
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Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2019 e que se
relacionan nestas táboas.
D) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira

Número/código do
préstamo

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras

Importe de “préstamo provincial 2019”
aplicado á redución da débeda

0
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E) Resumo:
SUBTOTAIS

Deputación

Concello

Total

Achega 2018
A- PAGO A PROVEDORES

Achega 2019
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Achega 2019

166.454,51

166.454,51

Achega 2019

88.156,45

88.156,45

B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS
Achega 2018

Préstamo 2019

Préstamo 2019
D- REDUCIÓN DÉBEDA

Achega 2019

T O TAL
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Achega 2018

Préstamo 2019

TOTAL

254.610,96

0

254.610,96
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2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2019 no que se inclúen os investimentos financeiramente
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións
técnicas:

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles

Orzamento

(mínimo do 25% do total de achega e préstamo provincial asignado)
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Execución de cerramento e gradas na pista polideportiva municipal

TOTAIS

96.955,73

96.955,73

3.- 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.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2019 os fondos necesarios para facer
fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2019, se a houbera.
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5.- 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.
6.- 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.
7.- 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.
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo
e o correspondente expediente.”

E non habendo mais asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as vinte horas e corenta
minutos.
O Alcalde
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Asdo: José Miguel Alonso Pumar

A Secretaria
Asdo:Alejandra Pardo Vázquez
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