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CONCELLEIROS
Dna. Sara Mato Agra (BNG)
D. David Fernández Carril (BNG)
D. Alejandro Peón Pereiro (BNG)
Dna. Matilde Pallares Cagide (PP)
D. José David Leiva Balboa (PP)
D. Herminio Mouriño Orois (PSdeG-PSOE)

ACTA DO PLENO

PRESIDENTE
D. Manuel Adán López (BNG)

da Casa do Concello, o Pleno da Corporación, en sesión ordinaria de primeira
convocatoria, coa asistencia dos señores concelleiros relacionados máis arriba, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Manuel Adán López, actuando como SecretarioInterventor D. Antonio Mosquera Rodríguez, que dá fe do acto.
Constituída validamente a sesión, de conformidade co disposto no art. 46 da Lei
7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases de Réxime Local e art. 90 do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais.
O Sr. Alcalde-Presidente abre a sesión coa seguinte orde do día:
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.
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Sendo as 09:00 horas horas do día 9 de outubro de 2020, reúnese no Salón de Sesións

O Sr. Alcalde-Presidente solicita aos membros do Pleno que manifesten se teñen
algunha alegación que facer á acta da sesión celebrada en data 31/08/2020.
O Pleno da Corporación, por 6 votos a favor e 1 abstención (a da concelleira do PP Dna.
Matilde Pallares Cagide porque non estivo nesa sesión), APROBA a acta da sesión
celebrada en data 31/08/2020.
2º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PLAN ECONÓMICO FINANCIEIRO.
Visto o Plan Económico Financeiro do Concello de Santiso período 2020-2021 cuxo
contido literal se transcribe a continuación:
<< PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO DO CONCELLO DE SANTISO PERÍODO 2020 –
2021.

INTRODUCIÓN

2.

OBXECTIVOS

3.

CONTIDO E TRAMITACIÓN

4.

CAUSAS E DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL

5.

MEDIDAS E PREVISIÓNS TENDENCIAIS

6.

CONCLUSIÓNS

1.- INTRODUCIÓN
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1.

ACTA DO PLENO

ÍNDICE

De acordo co disposto no artigo 21.1 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidade

obxectivo de estabilidade orzamentaria, do obxectivo de débeda pública ou da regra de gasto, a
Administración incumpridora formulará un Plan Económico‐Financeiro que permita durante o ano en
curso e o seguinte, o cumprimento das regras fiscais previstas na citada Lei Orgánica. Para elo elabórase
este documento seguindo as directrices do modelo único e normalizado de PEF elaborado polo Ministerio
de Facenda e Función Pública para diagnosticar e alcanzar os obxectivos previstos na normativa de
Estabilidade Orzamentaria, garantindo o contido proposto no art. 21.2 da LOEPSF, así como disposto no
art. 9.2 da Orden HAP/2105/2012.
O artigo 3 da LOEPSF regula, con carácter xeral, o principio de estabilidade orzamentaria, e ven a
establecer que “a elaboración, aprobación e execución dos Orzamentos que afecten aos gastos ou ingresos
dos distintos suxeitos comprendidos no ámbito de aplicación desta Lei realizarase nun marco de
estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa europea”. E defínese a estabilidade orzamentaria das
Administracións Públicas como a situación de equilibrio ou superávit estrutural.
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Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira (en adiante LOEPSF), no caso de incumprimento do

O artigo 11 da mesma norma, ven a instrumentar o principio de estabilidade orzamentaria ao fixar que
tanto a elaboración, como a aprobación e a execución dos Orzamentos e demais actuacións que afecten
aos gastos ou ingresos das Administracións Públicas someteranse ao principio de estabilidade
orzamentaria.
O artigo 12 da LOEPSF adicado á regra fiscal “regra de gasto”, sinala que a variación do gasto
computable das administracións non poderá superar a taxa de referencia do crecemento do PIB de medio
prazo da economía española. Non obstante, cando exista un desequilibrio estrutural nas contas públicas
ou unha débeda superior ao obxectivo establecido, o crecemento do gasto computable axustarase á senda
establecida nos respectivos plans económico-financeiros e de reequilibrio previstos nos artigos 21 e 22 da
LOEPSF.

financeira, entendido como a capacidade para financiar compromisos de gastos presentes e futuros dentro

na normativa de morosidade das operacións comerciais e na normativa europea.
En cumprimento do disposto no artigo 191.3 do TRLRFL e no artigo 90 do RD 500/1990 que desenvolve
a anterior norma en materia de orzamentos, aprobouse a liquidación do Orzamento de Santiso
correspondente ao exercicio 2019 mediante Decreto de Alcaldía nº 39/2020 de data 20 de febreiro de
2020, acompañada dos preceptivos informes da Intervención, poñéndose de manifesto o seguinte:
- O concello de Santiso cumpre co límite da débeda.
- O concello de Santiso incumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, presentando un déficit por
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dos límites de déficit, débeda pública e morosidade da débeda comercial, de conformidade co establecido
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Do mesmo xeito hai que ter presente a obrigatoriedade de cumprir co principio de sostenibilidade

importe de -54.424,02 €.
- O concello de Santiso cumpre o límite da regra de gasto, resultando un gasto computable para o

En consecuencia, e ante tales incumprimentos na execución do orzamento do exercicio 2019, en
aplicación do disposto na normativa citada, procede a elaboración dun plan económico-financeiro que lle
permita ao Concello retornar a unha situación de cumprimento destes parámetros no momento de efectuar
a liquidación do orzamento do ano 2020, xa que de conformidade co establecido no artigo 21 da LOEPSF
o PEF deberá conter medidas para o ano en curso (2020) e para o seguinte (2021).
2.- OBXECTIVOS
Os obxectivos que se pretenden obter co presente Plan Económico Financeiro son que o Concello de
Santiso cumpra con todas as magnitudes económico financeiras que permitan valorar positivamente a
situación económica da Corporación, e que se enumeran a continuación:
- Aforro Neto Positivo
- Remanente de Tesourería Positivo
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exercicio 2019 de 786.793,62 €.

- Resultado Orzamentario Positivo
- Nivel de Endebedamento por debaixo dos límites marcados legalmente para cada exercicio
- Estabilidade Orzamentaria en situación de Superávit ou de Capacidade de Financiamento
- Cumprimento da Regra de Gasto
Para lograr estes obxectivos é necesaria a elaboración do presente Plan, que se estruturará nas seguintes
fases, seguindo o esquema establecido polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas:
1ª Fase: Causas, diagnose e previsión temporal
Consiste en realizar unha análise das magnitudes descritas e outras que se consideren pertinentes para

Determinación das estratexias de actuación e as medidas a adoptar. Propóñense as principais medidas que
se pretenden levar a cabo para corrixir a situación cuantificando o efecto que as citadas medidas terán
sobre a economía da entidade. Sinálanse os obxectivos a lograr coa aplicación do Plan en relación coa
capacidade/necesidade de financiamento, límite de gasto e nivel de débeda.
3ª Fase: Conclusión e obxectivo
Aplicación práctica das medidas propostas e desenvolvidas na fase anterior conforme ao calendario de
actuación que se aprobe.
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2º Fase: Medidas: descrición, cuantificación e calendario
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detectar cal é o motivo do incumprimento das regras fiscais de conformidade co previsto na LOEFSF.

4ª Fase: Control e seguimento do Plan

semestrais ou anuais (de aprobación do Orzamento, liquidación do Orzamento, obrigas trimestrais, etc)
nos que se poña de manifesto que están a cumprirse os obxectivos marcados no PEF.
3.- CONTIDO E TRAMITACIÓN
Segundo o establecido no artigo 21 da LOEPSF, o Plan Económico-Financeiro conterá, como mínimo, a
seguinte información:
a) As causas do incumprimento do obxectivo establecido, ou no seu caso, do incumprimento da regra de
gasto
b) As previsións tendenciais de ingresos ou gastos, baixo o suposto de que non se producen cambios nas
políticas fiscais e de gastos.
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O control será realizado polo órgano de tutela financeira a través dos informes de intervención trimestrais,

c) A descrición, cuantificación e calendario de aplicación das medidas incluídas no plan, sinalando as
partidas orzamentarias ou rexistros extraorzamentarios nos que se contabilizarán.
d) As previsións das variables económicas e orzamentarias das que parte o plan, así como os supostos
sobre os que se basan estas previsións, de conformidade co previsto no informe a que fai referencia o
apartado 5 do artigo 15.
e) Unha análise de sensibilidade considerando escenarios económicos alternativos
En canto á tramitación terase en conta a aplicación do seguinte calendario:
a) Presentación do Plan Económico-Financeiro ante o Pleno municipal no prazo máximo dun mes dende
que se constate o incumprimento.

d) Publicación do Plan do mesmo xeito que se establece na lei para os orzamentos da entidade.
Unha vez aprobado, deberase remitir ó Ministerio de Facenda, a través da aplicación de captura
habilitada ó efecto na Oficina virtual para a Coordinación Financeira coas Entidades Locais. O
Ministerio dará publicidade ó PEF e á adopción das medidas aprobadas cun seguimento do impacto que
supoñan as mesmas.
4.- CAUSAS E DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL

ACTA DO PLENO

c) A posta en marcha do plan non poderá exceder de tres meses dende que se constate o incumprimento
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b) Aprobación polo Pleno municipal no prazo máximo de dous meses dende a súa presentación

Neste apartado determinaranse e cuantificaranse as causas que producen o incumprimento das regras
fiscais de conformidade có previsto na LOEPSF e os obxectivos acordados polo Consello de Ministros

ámbito subxectivo da Liquidación, Conta Xeral, Estado de Orzamentos Cerrados dos últimos tres
exercicios.
1. Evolución do remanente líquido de tesourería.
1. Fondos líquidos de tesourería
2. Dereitos pendentes de cobro
3. Obrigas pendentes de pago
4. Partidas pendentes de aplicación
I. Remanente de tesourería total (1+2-3+4)
II. Provisión para insolvencias
III. Exceso de financiamento afectado
IV. Remanente para gastos xerais (4-5-6)

2017
741.934,03
85.907,30
292.595,10
16.030,07
551.276,30
75.656,92
475.619,38

2018
987.095,12
68.885,42
273.805,57
15.828,12
798.003,09
58.813,93
27.174,31
712.014,85

2019
750.247,09
68.200,58
91.302,57
15.749,13
742.894,23
56.795,50
58.242,52
627.856,21
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para o período. Para levar a cabo esta análise, partimos da información económica dos entes incluídos no

Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2017

2018

2019

2018
246.726,79

2019
-55.108,86

246.726,79

-55.108,86
207.478,19
283.930,10
240.980,25
195.319,18

185.250,94
184.972,09
247.005,64

Resultado Presupostario Axustado
300.000
250.000
200.000
150.000
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1. Total operacións non financeiras
2. Total operacións financeiras
Resultado antes de axustes (1-2)
3. Gastos financiados con RTGG
4. Desviacións negativas
5. Desviacións positivas
Resultado axustado (3+4+5-6)

2017
34.248,95
45.738,00
79.986,95
10.822,56
180.559,59
156.890,90
114.478,20
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2. Evolución do resultado presupostario.

100.000
50.000

2017

2018

2019

3. Evolución da estabilidade orzamentaria en termos presupostarios.
3.1.- Saldo non financeiro.
1. Dereitos recoñecidos netos (Cap. 1 ó 7)
2. Obrigas recoñecidas netas (Cap. 1 ó 7)
3. Saldo non financeiro (1-2)

2017
2018
2019
2.104.513,92 1.968.347,30 2.416.754,10
2.070.264,97 1.721.620,51 2.471.862,96
34.248,95
246.726,79
-55.108,86

3.2.- Saldo financeiro.
1. Dereitos recoñecidos netos (Cap. 8)
2. Obrigas recoñecidas netas (Cap. 8)
3. Dereitos recoñecidos netos (Cap. 9)
4. Obrigas recoñecidas netas (Cap. 9)

2017
0,00
0,00
45.738,00
0,00

2018
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
0,00
0,00
0,00
0,00
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0

5. Saldo financeiro (2-1-3+4)

-45.738,00

0,00

0,00

4. Indicadores de xestión.
4.1.- Indicadores de xestión orzamentaria.
1. Execución de ingresos
2. Execución de gastos
3. Recadación dos ingresos correntes
4. Pago dos gastos correntes

2017
81,12%
78,11%
99,46%
86,95%

2018
69,01%
60,36%
99,65%
87,70%

2019
77,19%
78,95%
99,59%
98,35%

2017
35,56%
35,56%
1,83%

2018
36,42%
36,61%
1,39%

2019
38,38%
38,38%
0,96%

2017
2,5
4
2,8
3
14
44

2018
3,6
1
3,8
6
13
48

2019
8,2
2
8,9
6
10
7

1. Liquidez inmediata
2. Solvencia a curto prazo
3. Prazo medio de cobro
4. Prazo medio de pago

5. Evolución do aforro neto.
1. Dereitos recoñecidos netos (Cap. 1 ó 5)
2. Obrigas recoñecidas netas (Cap. 1,2 e 4)
3. Anualidades amortización (Cap. 3 e 9)
4. Aforro neto (1-2-3)

2017
2018
2019
1.416.059,64 1.622.095,50 1.684.482,32
1.215.523,73 1.347.507,37 1.444.263,33
0,60
2.529,18
0,00
200.535,31
272.058,95
240.218,99

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2017

2018

2019

6. Evolución do superávit / déficit de financiamento presupostario.

1. Ingresos correntes (Cap. 1 ó 5)
2. Gastos correntes (Cap. 1 ó 4)

2017
2018
2019
1.416.059,64 1.622.095,50 1.684.482,32
1.215.524,33 1.350.036,55 1.444.263,33

ACTA DO PLENO

4.3.- Indicadores de tesourería.
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1. Gastos de persoal
2. Rixidez dos gastos
3. Transferencias correntes entregadas
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4.2.- Indicadores dos servizos prestados.

3. Aforro bruto (1-2)
4. Ingresos de capital non financ (Cap. 6 e 7)
5. Gastos de capital non financ (Cap. 6 e 7)
6. Ingresos non financeiros (1+4)
7. Gastos non financeiros (2+5)
8. Superávit ou déficit non financeiro (6-7)

200.535,31
272.058,95
240.218,99
688.454,28
346.251,80
732.271,78
854.740,64
371.583,96 1.027.599,63
2.104.513,92 1.968.347,30 2.416.754,10
2.070.264,97 1.721.620,51 2.471.862,96
34.248,95
246.726,79
-55.108,86

300.000
250.000
200.000
Aforro bruto

150.000
100.000

Superávit / Déficit non financeiro

50.000
0
2018

2019

1. Investimentos (Cap. 6)

2017
854.740,64

2018
2019
371.583,96 1.027.599,63

2017
149.487,56
0,00
149.487,56

2018
149.487,56
0,00
149.487,56

8. Endebedamento.
8.1.- Evolución do importe do endebedamento.
1. Endebedamento a longo prazo
2. Endebedamento a curto prazo
3. Endebedamento total (1+2)

2019
149.487,56
0,00
149.487,56

9. Operacións pendentes de aplicar ó presuposto.
1. Saldo contable da conta 413

2017
1.197,61

10. Análise dos ingresos correntes.
10.1.- Ingresos correntes 2019. Importancia relativa.
Dereitos
Recoñecidos
Netos
Capítulo 1. Impostos directos
427.439,39
Capítulo 2. Impostos indirectos
0,00
Capítulo 3. Taxas e outros ingresos
133.078,13
Capítulo 4. Transferencias correntes
1.123.964,80
Capítulo 5. Ingresos patrimoniais
0,00
TOTAIS
1.684.482,32

2018

% sobre D.R.N.
Totais
25,38%
0,00%
7,90%
66,72%
0,00%
100,00%

2019

D.R.N.
por
Habitante
269,85
0,00
84,01
709,57
0,00
1.063,44
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7. Investimentos.
7.1.- Evolución dos investimentos.

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

2017

-100.000
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-50.000

Dereitos Recoñecidos Netos
Capítulo 5
0%

Capítulo 4
67%

Capítulo 1
25%
Capítulo 2
0%
Capítulo 3
8%

Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas e outros ingresos
Transferencias correntes
Ingresos patrimoniais
TOTAIS

2017
2018
2019
275.118,92
342.823,79
427.439,39
0,00
0,00
0,00
121.188,98
146.126,66
133.078,13
1.019.564,22 1.133.145,05 1.123.964,80
187,52
0,00
0,00
1.416.059,64 1.622.095,50 1.684.482,32

Á vista das cifras analizadas conclúese que o Concello de Santiso presenta unha situación económica e
financeira moi saneada, cun remanente de tesourería elevado para un concello do seu tamaño e orzamento
e cas principais magnitudes orzamentarias, resultado presupostario e aforro neto positivas ao longo de
todo o período analizado. Os ratios de tesourería tamén presentan uns valores moi bos tanto no aspecto da
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Capítulo 1.
Capítulo 2.
Capítulo 3.
Capítulo 4.
Capítulo 5.
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10.2.- Evolución no período 2017-2019.

liquidez como da solvencia da entidade.

emitidas con motivo da liquidación do orzamento da entidade para o exercicio 2019, se constata o
incumprimento dalgunha das regras fiscais, en concreto da estabilidade orzamentaria por importe de 54.424,02€
O motivo fundamental desta inestabilidade orzamentaria foi a utilización do remanente de tesourería para
o financiamento de diversos gastos non financeiros incorporados ao orzamento do exercicio 2019
mediante os correspondentes expedientes de modificación de crédito, que se concretan nos seguintes:

-

EXPEDIENTE 25/2018 DE MODIFICACIÓN DO ORZAMENTO DO CONCELLO DE
SANTISO MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE
DE TESORERIA PARA GASTOS XERAIS.

Este expediente deu lugar ao recoñecemento de obrigas nos capítulos 1 a 7 de gastos por importe de
194.864,41 € financiados con ingresos do capítulo 8 de ingresos, tendo o correspondente efecto negativo
no cumprimento dos obxectivos de estabilidade.
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Sen embargo dos informes de avaliación do cumprimento dos obxectivos de estabilidade e regra de gasto

O remanente de tesourería configúrase contablemente como un activo financeiro, pero pola súa natureza
identifícase como o aforro que xera a entidade local nun determinado exercicio que haberá de ser
utilizado como fonte de financiamento de obrigas nos exercicios posteriores a aquel no que se obtivo,
polo que non cabe admitir que a utilización do remanente de tesourería provoque unha situación de déficit
estrutural, pola contra, habería que identificalo como una situación de superávit orzamentario no
momento da liquidación do presuposto, situación que ademais corrobórase co resto das magnitudes
económico-financeiras e orzamentos auditados.

5.- MEDIDAS E PREVISIÓNS TENDENCIAIS
Acreditadas as causas do incumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sentada a natureza
do remanente de tesourería, enténdese que os efectos da súa utilización sobre a situación económico-

reembolso das cantidades percibidas e polo tanto as medidas a implementar no plan económico-financeiro

obxectivos de estabilidade, e no seu caso, da regra de gasto incumpridas pola utilización do remanente de
tesourería acadaríase ca simple aprobación duns presupostos nos dous exercicios seguintes en situacións
de equilibrio presupostario e dentro dos límites de variación do gasto computable sen necesidade de
medida estrutural algunha, dado a natureza do remanente de tesourería no ámbito da administración local,
e a situación económico-financeira do concello.
Sen embargo deberase extremar o control presupostario durante a vixencia do plan e adoptar as medidas
de disciplina orzamentaria necesarias para o cumprimento dos obxectivos previstos. Para elo limitarase ao
necesario a utilización do remanente de tesourería para o financiamento de gastos, procurarase a
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deben acomodarse a concreta situación exposta. Neste senso, a recuperación do cumprimento dos
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financeira da entidade local en nada coinciden cos derivados doutros recursos financeiros que esixen o

realización de investimentos que teñan asegurado o seu financiamento e intentarase sincronizar, na
medida do posible, a execución dos ingresos e gastos con financiamento afectado.

2020 e 2021 cos datos dispoñibles neste momento sería a seguinte:

Capítulo

Ingresos

1

Impostos directos

2

Impostos indirectos

3

Taxas, prezos públicos e outros ing.

4

Transferencias correntes

5

Ingresos patrimoniais

6

Alleamento de investimentos reais

7

Transferencias de capital

8

Activos financeiros

9

Pasivos financeiros

Liquidación 2020 Liquidación 2021
471.579,62

483.369,11

140.405,87

143.916,02

1.179.059,99

1.208.536,49

368

0

719.144,75

737.123,37
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A proxección das cifras de previsión de liquidación dos orzamentos de ingresos e gastos nos exercicios

Capítulo

Gastos

Liquidación 2020 Liquidación 2021

1

Gastos de persoal

2

Gastos correntes en bens e servizos

3

Gastos financeiros

4

Transferencias correntes

6

Investimentos reais

7

Transferencias de capital

8

Activos financeiros

9

Pasivos financeiros

547.547,94

547.547,94

1.109.624,48

1.117.365,09

30

30

21.816,21

22.361,62

775.759,68

783.153,67

47.835,24

97.120,04

Para completar as proxeccións do Plan Económico Financeiro deste concello se analiza a evolución
proxectada nas principais variables financeiras e concretamente no cumprimento dos obxectivos de

Gastos non
financeiros
2.502.613,55
2.567.578,36

Axustes

Capacidade/necesidade
de financiación
7.944,68
5.366,63

REGRA DE GASTO
Exercicio
2020
2021

Gasto computable
año n-1
786.793,62
809.610,63

Taxa
referencia
2,9
3

Límite Regra
Gasto año n
809.610,63
833.898,94

Gasto computable
año n
809.610,46
833.898,94

Cumprimento
Regra Gasto
si
si

ACTA DO PLENO

ESTABILIDADE PRESUPUESTARIA
Ingresos non
Exercicio
financeiros
2020
2.510.558,23
2021
2.572.944,99

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

estabilidade orzamentaria no período de vixencia do plan.

Respecto da evolución da débeda, non está prevista a concertación de ningunha operación de
endebedamento neste período, e dado que nestes momentos o nivel de endebedamento do concello aos

6.- CONCLUSIÓNS
As previsións orzamentarias recollidas neste documento reflicten a recuperación da senda de estabilidade
por parte da entidade local, presentando unha situación saneada e con unhas magnitudes orzamentarias
positivas, polo que a xestión dos presupostos actual e futuros deberá ter en conta, sobre todo no momento
de iniciar a tramitación de expedientes de modificación orzamentaria, que as obrigas que se recoñezan
deberán ser compatibles cos límites de gasto non financeiro e asegurar en todo momento o cumprimento
dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, sen prexuízo de que como consecuencia da situación actual
de crise motivada pola expansión do Covid-19 poidan producirse alteracións nas previsións orzamentarias
que obriguen a adopción de medidas complementarias para continuar na senda establecida neste plan e
garantir o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.>>

A concelleira Dna. Matilde Pallares Cagide indica que o Plan Económico Financeiro
vén como consecuencia dunha mala xestión, que se fixeron uns gastos netamente
electoralistas no ano 2019. Quere facer constar que o Goberno quixo incautar os fondos
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efectos do PDE é do 0%, cumprirase co límite previsto na normativa.

dos Concellos, fondos pertencentes ós remanentes de tesourería, acción que non se
puido levar a cabo pola presión feita polo Partido Popular.
O Sr. Alcalde manifesta que se fai un Plan Económico Financeiro por usar o remanente,
indica que eses fondos son dos Concellos e deberíamos poder gastalos; o feito de non
poder usar o remanente vén como consecuencia das normas ditadas no seu día polo
ministro Montoro. Engade que non é partidario das regras de gasto, estabilidade
orzamentaria, etc.
O Pleno da Corporación, por 4 votos a favor (BNG) e 3 en contra (2 dos concelleiros do
PP e 1 do concelleiro do PSdeG-PSOE), ACORDA:
PRIMEIRO.- Aprobar o Plan Económico Financeiro do Concello de Santiso período
2020-2021.

Acto seguido dase lectura a proposta da alcaldía relativa a aprobación, se fose o caso, da
ordenanza municipal reguladora da carteleria e publicidade exterior no Concello de
Santiso, cuxo tenor e o seguinte:
<<ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA
PUBLICIDADE EXTERIOR NO CONCELLO DE SANTISO

CARTELERIA

E

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A actividade publicitaria pódese definir como toda aquela actividade que se realiza co
fin de promover de forma directa ou indirecta a contratación de bens mobles ou
inmobles, servizos, dereitos e obrigacións. Esta actividade pódese servir de soportes
técnicos de natureza diversa.
O artigo 84.1 b) da Lei de bases de Réxime Local, así como o artigo 286 da Lei 5/1997,
do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia establecen que as Corporacións
locais poderán intervir a actividade dos cidadáns a través dos seguintes medios:
a) Ordenanzas e bandos.
b) Sometemento a previa licenza e outros actos de control preventivo.
c) Ordes individuais constitutivas de mandato para a execución dun acto ou a
prohibición del.
Por outra banda o artigo 7.1.1 Licenzas, do Plan Xeral de Ordenación Municipal
establece que estarán suxeitas a previa licenza municipal, entre outras “a colocación de
carteis de propaganda visibles dende a vía pública”.
TÍTULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS
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3º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA REGULADORA DA
CARTELERÍA E PUBLICIDADE EXTERIOR NO CONCELLO DE SANTISO
(A CORUÑA).

ACTA DO PLENO

no Boletín Oficial da Provincia.

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

SEGUNDO.- Dar traslado do mesmo á Xunta de Galicia e proceder á súa publicación

Artigo 1. Obxecto
1. A presente ordenanza ten por obxecto regular as condicións ás que terán que
someterse as instalacións e actividades de publicidade exterior, calquera que sexa o
sistema utilizado para a transmisión da mensaxe publicitaria, coa finalidade de
compatibilizar a actividade publicitaria coa protección e a mellora da paisaxe urbana e
da imaxe do Concello de Santiso.
2. A instalación de elementos de publicidade exterior dentro do termo municipal de
Santiso, rexerase polo establecido no Plan Xeral de Ordenación Municipal, na Lei
2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, así como no Decreto 143/2016, de 22 de
setembro, polo que se aproba o regulamento que desarrola a mentada Lei 2/2016 e
calquera outra disposición que afecte directamente a este tipo de actividades.

2. Valos publicitarios: os soportes estructurais de implantación estática susceptibles de
albergar e transmitir mensaxes integradas na modalidade visual da publicidade exterior.
Artigo 3. Actividades excluídas
Non estarán suxeitas a esta ordenanza:
a) A actividade informativa do propio concello.
Artigo 4. Medios de expresión publicitaria non autorizados

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

1. Publicidade exterior: toda forma de comunicación realizada por unha persoa física ou
xurídica, pública ou privada, no exercicio dunha actividade comercial, industrial,
artesanal ou profesional, co fin de promover de forma directa ou indirecta a contratación
de bens mobles ou inmobles, servizos, dereitos e obrigacións, que sexa visible dende as
vías e espazos públicos, sendo susceptible de atraer a atención de quen transite ou
permaneza na vía pública.

ACTA DO PLENO

Artigo 2. Definicións

a) A fixación de publicidade mediante carteis de calquer tamaño e contido, pegatinas,
etiquetas, etc. sobre espazos ou elementos de dominio público ou de titularidade
municipal, contenedores de lixo, marquesiñas, farolas e postes, etc.., salvo nos lugares
expresamente reservados para este fin polo concello ou a que se realice con ocasión de
acontecementos e programas de tipo cultural, deportivo e outros de singular importancia
así como para actuacións de patrocinio, logo de autorización do concello.
b) O reparto ou entrega na vía pública de folletos, anuncios, pegatinas ou calquera outra
clase de produto publicitario está condicionado ao mantemento dun axeitado estado de
limpeza e ornato dos espazos públicos en todo momento, sendo a empresa publicitaria e
a titular do produto ou servizo que se publicite as responsables da limpeza das zonas
onde se realice a entrega.
TÍTULO II.- CONDICIÓNS DOS EMPRAZAMENTOS DA PUBLICIDADE
Artigo 1. Lugares para colocación da cartelaria estarán colocados ao longo do Concelllo
de Santiso e serán de libre uso para a colocación de carteleria de todo tipo.
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Prohíbese expresamente:

Artigo 2. Nos supostos de instalacións publicitarias situadas nas proximidades das
estradas terase en conta :
a)

Nas vías de titularidade estatal: a normativa específica para este tipo de vías.

b)
vías.

Nas vías de titularidade autonómica: a normativa específica para este tipo de

c)

Nas vías de titularidade Provincial: a normativa específica para este tipo de vías.

d)

Nas vías de titularidade Municipa: a normativa específica para este tipo de vía.

TÍTULO III. RÉXIME DISCIPLINARIO E SANCIONADOR

Artigo 2. Responsables
Serán responsables da infracción, as empresas publicitarias ou a persoa física ou
xurídica que executaran o acto publicitario, a persoa cuxo servizo ou produto se anuncie
ou do titular do terreo ou edificio no que estea instalado o soporte.
Artigo 3. Sancións
Para graduar a responsabilidade polas infraccións contra esta ordenanza, estarase o
establecido no Plan Xeral de Ordenación Municipal, na Lei 2/2016, do Solo de Galicia e
no Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei
2/2016, de 6 de febreiro, dacordo coa calificación establecida nos citados corpos legais.

ACTA DO PLENO

Os actos ou omisións que vulneren o preceptuado na presente ordenanza, teñen a
consideración de infraccións urbanísticas e, polo tanto, quedarán sometidos ás
disposicións xerais da lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia e o Decreto
143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do Plan
Xeral de Ordenación Municipal e ás específicas desta ordenanza.

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

Artigo 1. Infraccións

Artigo 4. Importe das sancións
1. O importe das multas con que se sancionen as infraccións cometidas, axustarase ás
determinacións da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, no Decreto
143/2016, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016.
Artigo 5. Medidas complementarias
1. Ademais da sanción que en cada caso corresponda, a administración municipal
poderá ordenar a desmontaxe ou retirada dos valos publicitarios.
2. As ordes de desmontaxe ou retirada de valos publicitarios deberán cumprirse polos
interesados no prazo máximo de oito días.
3. No caso de incumprimento, os servizos municipais procederán á execución
substitutoria a costa dos obrigados, que deberán aboar os gastos de desmontaxe e
limpeza, ou ben á imposición de multas coercitivas polo importe indicado na Lei 2/2016
e disposicións complementarias e de desarrollo da mentada lei.
DISPOSICIÓNS
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Terán consideración de acto independente a efectos de sanción cada actuación separada
no tempo ou o espazo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
1. Os responsables de toda a carteleria que se atope instalada no momento de entrar en
vigor a presente ordenanza, terán o prazo de tres meses para adaptarse ás súas
disposicións.
2. Transcorrido este período aplicarase na súa integridade o réxime que esta ordenanza
establece.
DISPOSICIÓN DERROGATORIA
Quedan derrogadas as disposicións ditadas por este concello que se opoñan ou
contradigan o disposto na presente ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL

A concelleira do PP Matilde Pallares Cagide pregunta quen vai facer o control.
O Sr. Alcalde indícalle que o Concello.
Acordan que se especifique na ordenanza que afectará só a bens municipais.
Á vista das actuacións levadas a cabo e tras o correspondente debate por parte dos
membros da corporación, o Pleno Municipal por unanimidade dos asistentes (7
concelleiros) acorda:

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

Intervén o Sr. Alcalde para manifestar que o que lles levou a facer esta ordenanza é
manter limpo o Concello. Di que teñen que habilitar lugares para eses eventos. Trátase
de poder corrixir que se poñan en calquera sitio e de manter limpos os contenedores.

ACTA DO PLENO

A presente ordenanza entrará en vigor logo da publicación íntegra no Boletín Oficial da
Provincia, de conformidade co establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, reguladora das
bases do réxime local. >>

2º.- Someter a información pública a citada ordenanza reguladora da carteleria e
publicidade exterior no Concello de Santiso polo prazo de trinta días hábiles, a efectos
de reclamacións e suxestións, mediante anuncios no Taboleiro de Anuncios do Concello
e no Boletín Oficial da Provincia.
3º.- Rematado o período de exposición pública a Corporación adoptará o acordo
definitivo que proceda, resolvendo as reclamacións e suxestións que se presentasen e
aprobando a redacción definitiva da ordenanza a que se refire o acordo de aprobación
incial. No caso de que non se presentasen reclamacións ou suxestións, entenderase
definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional, sen necesidade de novo
acordo plenario.
4º.- Publicar o acordo de aprobación definitiva e o texto íntegro da ordenanza no
Boletín Oficial da Provincia, ó obxecto da súa entrada en vigor segundo o disposto no
artigo 17.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
4º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Vista a proposta de Alcaldía cuxo contido literal se transcribe a continuación:
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1º.- Aprobar inicialmente a ordenanza reguladora da carteleria e publicidade exterior no
Concello de Santiso.

Expediente núm.: 145/2020
Memoria de Alcaldía
Procedemento: Modificación de Crédito
Data de iniciación: 30/09/2020
MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDADE
O expediente de Transferencia de créditos n. º 145/2020 Entre aplicacións de gastos de distinta área de
gasto, realizarase de acordo co seguinte detalle:

TOTALES

66.922,91 €

430/47900

165/63300
155/75000

IMPORTE
AUMENTO
4.032,65 €
15.055,02 €
47.835,24 €

66.922,91 €

2. º FINANCIAMENTO
Esta modificación do Orzamento Municipal non altera a contía total do mesmo, impútase o importe total
ou parcial dun crédito a outras partidas orzamentarias con diferente vinculación xurídica.

Concello de Santiso
RÚA Agro do Chao - Arcediago S/N, SANTISO. 15808 (A Coruña). Tfno. 981818501. Fax: 981818564

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

1.500,00 €
19.000,00 €
6.426,62 €
7.238,81 €
5.629,42 €
1.764,63 €
2.000,00 €
1.200,00 €
1.600,00 €
1475,76 €
2.959,71 €
235,37 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.400,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
2.870,00 €
1.122,59 €

PARTIDAS
AUMENTO

9HMP7HEEWPLMSECP77MZXZFLA
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312/22100
338/22609
337/22300
337/22799
342/21300
3321/21200
342/22103
312/21300
323/22100
341/22300
3321/21300
3321/21200
3321822799
312/21200
323/21200
337/21300
323/21000
323/21500
330/21300
340/22300
323/21300
334/22300
341/22300

IMPORTE
DISMINUC

ACTA DO PLENO

PARTIDAS
DISMINUCION

3. º XUSTIFICACIÓN
O Concello de Santiso e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través da Dirección
Xeral de Ordenación do Territorio asinaron un acordo de cooperación para a realización da obra “Mellora
medioambiental e da siguridade viaria no camiño Cruce dos Oitos a Arcediago”. Coa sinatura de dito
acordo a Consellería comprometese a realizar a dita obra e o Concello a transferir a Consellería a
cantidade de 144.955,28 euros distribuidos en dúas anualidades, correspondendo para o exercicio 2020 a
cantidade de 47.835,24 euros.

Concello de Santiso
RÚA Agro do Chao - Arcediago S/N, SANTISO. 15808 (A Coruña). Tfno. 981818501. Fax: 981818564
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DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

ACTA DO PLENO

Tamén a Deputación publicou no BOP núm. 132 de 18 de agosto de 2020 o extracto da Resolución núm.
2020/24338 de 12 de agosto de 2020, pola que se aproba unha liña de axudas “PEL-REACTIVA:
FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DA
PROVINCIA DA CORUÑA” (PEL 2020), correspondendo ao concello de Santiso a cantidade de
16.130,60 euros, e tendo que facer o concello unha achega do 20% (4.032,65 euros)

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

Por outra banda, o Instituto para a Diversificación e aforro da Enerxía (IDAE) comunicou o día once de
xuño de 2020 ao Concello de Santiso a resolución pola que se estima favorable a solicitude, feita por este
concello, de subvención para a renovación integral do alumeado público do Concello de Santiso. O
orzamento da obra ascende a 334.614,50 euros e a axuda concedida ascende a 267.691,60 euros. Tendo en
conta o anterior, a achega municipal para a realización do proxecto de renovación integral do alumeado
público do concello de Santiso ascende a 66.922,90 euros, orzamentando para a anualidade 2020
15.055,02 euros.

O Pleno da Corporación, por 5 votos a favor (4 do BNG e 1 do PSdeG-PSOE) e 2
abstencións (PP) por falta de información da contabilidade municipal, ACORDA facer
súa a referida proposta.
5º.- DESIGNACIÓN DE FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2021.

PRIMEIRO.- Propoñer como días festivos locais para o vindeiro ano 2021 o 24 de
xuño (San Xoán) e o 14 de setembro (Santa Cruz).

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo á Xefatura Territorial da Coruña da
Consellería de Emprego e Igualdade (Rexistro da Área de Emprego).

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

O Pleno da Corporación, por unanimidade dos asistentes (7 concelleiros), adopta o
seguinte, ACORDO:

ACTA DO PLENO

Visto o escrito da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Emprego e
Igualdade (Rexistro da Área de Emprego) no que se require que se remita antes do día
30 de outubro de 2020 a proposta dos dous días festivos locais para o ano 2021.

Dáse conta ó Pleno da Corporación das Resolucións da Alcaldía do nº 2020/202 de data
28/08/2020 ó nº 2020/220 de data 06/10/2020.
7º.- MOCIÓNS.
7.1 MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL POPULAR DO CONCELLO
DE SANTISO PARA INSTAR Ó GOBERNO DE ESPAÑA A DEFENDER A ORDE
CONSTITUCIONAL.
Vista a referida moción cuxo contido literal se transcribe a continuación:
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6º.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
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Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

ACTA DO PLENO
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Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

ACTA DO PLENO

O Pleno municipal, co seguinte resultado de votación: 2 votos a favor (PP) e 5 votos en
contra (4 do BNG e 1 do PSdG-PSOE) ACORDA non aprobar a referida moción.

Intervén o concelleiro do BNG D. David Fernández Carril para manifestar que non pode
apoiar esta proposta xa que a Constitución ten lagoas, e a figura do rei é unha figura
anacrónica.

Intervén o Sr. Alcalde para apoiar as manifestacións do concelleiro D. David Fernández
Carril.
7.2 MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO POPULAR NO CONCELLO DE
SANTISO PARA INSTAR Ó GOBERNO DE ESPAÑA A APROBAR DE MANEIRA
URXENTE UNHA LEI QUE GARANTICE O DEREITO CONSTITUCIONAL Á
PROPIEDADE PRIVADA E COMBATA EFICAZMENTE A OCUPACIÓN ILEGAL

ACTA DO PLENO

para cambialas deben de seguirse os procedementos establecidos.

Número: 2020-0006 Data: 23/12/2020

A concelleira do PP Dna. Matilde Pallares Cagide di que as normas son as que hai e

Vista a referida moción cuxo contido literal se transcribe a continuación:
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DE VIVENDAS.
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ACTA DO PLENO

O concelleiro do BNG D. David Fernández Carril indica que el non vai defender ós
okupas nin a ocupación das vivendas privadas, manifestando así mesmo que o Estado
debe cumprir o principio constitucional do dereito á vivenda.

O Sr. Alcalde comparte algunhas das opinións do concelleiro D. David Fernández

O Pleno municipal, co seguinte resultado de votación: 3 votos a favor (PSdG-PSOE e

7.3 MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR
Ó GOBERNO A QUE INGRESE AS CONTÍAS DO IVE NON LIQUIDADAS
CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017 COMO CONSECUENCIA
IMPLANTACIÓN DO SUMINISTRO DE INFORMACIÓN (SII)

DA

ACTA DO PLENO

PP) e 4 abstencións (BNG) ACORDA aprobar a referida moción.
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Carril.
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ACTA DO PLENO

O Pleno municipal por unanimidade dos asistentes (7 concelleiros) ACORDA aprobar a
referida moción.
8º.- ROGOS E PREGUNTAS.
A concelleira do Partido Popular Dna. Matilde Pallares Cagide, quéixase de non ter
documentación do COVID-19, nin sequera foron informados da creación da Comisión
de Seguemento e de que non teñen actas desde o mes de febreiro.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE

ACTA DO PLENO

Alcalde, estendéndose a presente acta de todo o que, como secretario, dou fe.
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E sen máis asuntos que tratar, sendo as 10:30 horas, levantouse a sesión polo Sr.
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Pregunta polas datas para a celebración das probas de estabilización e das de servizos
sociais.

