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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO DE 
BRIÓN O DÍA 22 DE XULLO DE 2011. 

No salón de plenos da Casa do Concello de Brión, sendo as 13,00 horas do día 22 de xullo de 
2011, reuníronse en primeira convocatoria as/os señoras/es concelleiras/os de seguido 
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, co obxecto 
de celebrar sesión extraordinaria correspondente ao día da data para a que foron previamente 
citados. 

ALCALDE:  

D. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA. (PSG-PSOE) 

CONCELLEIRAS/OS PRESENTES:  

Dª. MARÍA DEL CARMEN REY TUÑEZ. (PSG-PSOE) 

D. RAMÓN RODRÍGUEZ ROMARÍS. (PSG-PSOE) 

Dª. PATRICIA VÁZQUEZ LAMAS. (PSG-PSOE) 

D. JESÚS QUINTELA VÁZQUEZ. (PSG-PSOE) 

D. JOSÉ BOUZAS ESPARÍS. (PSG-PSOE) 

D. JOSÉ LUIS  SAMPEDRO BOUZAS. (PSG-PSOE) 

D. JOSÉ PEDRO CAMBÓN FERNÁNDEZ. (PSG-PSOE) 

D. CARLOS TOMÉ FONDO. (PP) 

Dª MARÍA DEL MAR COBAS CAJUSO. (PP) 

Dª MERCEDES GLORIA VÁZQUEZ GARCÍA. (PP) 

Dª MÓNICA PATO MAGARIÑOS. (PP) 

NON ASISTE: 

D. XESÚS PENA ESPIÑA.(BNG) 

SECRETARIO: D. JAVIER NIEVES GONZÁLEZ, Secretario do Concello. 

Asiste Dª. ANA MARÍA GÓMEZ PEÑA, Interventora do Concello. 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno, 
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos 
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria: 

___________________________________________________________________________ 

1º) APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 17 DE XUÑO E DO 23 DE XUÑO DE 
2011. 

2º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RECURSO DE REPOSICIÓN 
PRESENTADO CONTRA ACORDO DO PLENO DO 16 DE FEBREIRO DE 2011, DE 
CORRECCIÓN DE ERROS DO PXOM. 
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3º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE DERROGACIÓN E APROBACIÓN 
DE NOVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN 
DE SERVIZOS CULTURAIS, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS E DE OCIO. 

4º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS E DACIÓN DE CONTA DE INFORME DE AVALIACIÓN DA ESTABILIDADE 
ORZAMENTARIA. 

5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE EXPEDIENTE DE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS. 

____________________________________________________________________________ 

1º) APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 17 DE XUÑO E DO 23 DE XUÑO DE 
2011. 

De conformidade co artigo 91 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das corporacións locais, preguntouse se algún membro do Pleno tiña que formular 
algunha observación ou reparo ás actas das sesións do 17 de xuño de 2011 e do 23 de xuño 
de 2011. 

Sometidas a votación, o Pleno do Concello por unanimidade dos doce membros presentes  
acorda aprobalas coa seguinte corrección de erros materiais: Na acta da sesión do 17 de xuño 
na páxina núm. 12, no punto 9 da orde do día, no apartado dispositivo 1, na alínea 6, onde di 
segundo debe dicir primeiro. 

2º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RECURSO DE REPOSICIÓN 
PRESENTADO CONTRA ACORDO DO PLENO DO 16 DE FEBREIRO DE 2011, DE 
CORRECCIÓN DE ERROS DO PXOM. 

Dada conta da proposta da Alcaldía do 13 de xullo de 2011 ditaminada favorablemente pola 
Comisión Informativa de Servizos en sesión do 21 de xullo, que transcrita di: 

Visto o recurso de reposición presentado por D. José Manuel Cornes Rey contra o acordo do 
Pleno do Concello de data 16 de febreiro de 2011, no que se acordou: Non proceder a 
corrección do erro material  no plano nº 2, folla nº 94-86 /120-16 do PXOM, posto que se 
pretende corrixir o trazado do vial que linda coa parcela do solicitante polo seu vento oeste e 
sita nas inmediacións da aldea de Xinzo ( Bastavales ), posto que non se trata dun erro, senón 
dunha solicitude de modificación do PXOM, posto que o que se pretende co presente 
expediente é a detección e posterior corrección de erros materiais e que teñen que ver co 
descoido á hora de grafiar a trama identificativa das aliñacións dos camiños vertebradores 
dentro dos núcleos rurais e non a corrección e variación de trazado de viais. 

Visto o informe do arquitecto municipal do 14 de abril de 2011. 

Visto o informe xurídico-proposta de resolución do asesor xurídico urbanístico do Concello de 
data 1 de xullo de 2011, que transcrito di: 

ANTECEDENTES DE FEITO:  

1.- Con data do 07.10.10 (r.e. 3241) D. Manuel Cornes Rey solicitou neste Concello a inclusión 
no planeamento dun camiño no lugar de Xinzo. 

2.- Mediante providencia da Alcaldía do 25.11.10 iniciouse a tramitación dun expediente de 
corrección de erros do PXOM, co obxecto de corrixir os erros materiais atopados nas aliñacións 
dos camiños existentes dentro dos núcleos rurais.  



3 
 

3.- Mediante acordo do Pleno do 16.02.11 resolveuse non rectificar os erros en relación ao 
camiño sinalado por D. Manuel Cornes Rey.  

4.- Con data do 08.04.11 (r.e. 882) D. Manuel Cornes Rey presenta recurso de reposición 
contra o acordo do Pleno de 16.02.11, no que en síntese alega que o que pedía no seu escrito 
de 07.10.10 non era a corrección do trazado do camiño senón a inclusión dun camiño que na 
actualidade non está grafiado. 

5.- Con data do 14.04.11 o arquitecto municipal emite informe sobre o recurso presentado, no 
que sinala que o que pretende o recorrente non entra dentro da casuística que motivou a 
tramitación da corrección de erros. 

INFORME XURÍDICO. 

En relación co recurso de reposición presentado con data do 08.04.11 (r.e. 882) por D. Manuel 
Cornes Rey contra o acordo do Pleno municipal do 16.02.11, infórmase:  

1.- CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ADXECTIVOS DETERMINANTES DA ADMISIÓN A 
TRÁMITE: 

Cúmprense os requisitos adxectivos determinantes da admisión a trámite do recurso por terse 
presentado dentro do prazo, por persoa interesada e contra un acto susceptible do mesmo (cfr. 
Art. 107 e ss. da Lei 30/92.)  

2.- CONTIDO DO RECURSO:  

No recurso alégase, unicamente, que o que se solicita non é a corrección do trazado do camiño 
senón a inclusión do “camiño antigo” que actualmente non está grafiado.  

3.- FUNDAMENTOS XURÍDICOS: 

Tanto no caso de que o que se pretendera fora a corrección do camiño como a inclusión do 
mesmo na planimetría do PXOM, ningunha das ditas pretensións atopa acomodo no 
expediente de corrección de erros tramitada polo Concello, e iso por canto a mesma iniciouse 
coa fin de corrixir os erros materiais detectados e que teñen que ver co descoido á hora de 
grafiar a trama identificativa e das aliñacións dos camiños vertebradores dentro dos núcleos 
rurais, como textualmente se recollía no informe técnico emitido polo arquitecto municipal 
respecto da solicitude inicial do recorrente.  

Pero debe sinalarse que o camiño referido non se atopa dentro dun núcleo rural, senón que 
segundo as propias manifestacións do interesado e a documentación que consta no 
expediente, é un camiño de comunicación de fincas de concentración parcelaria, o cal o exclúe 
do obxecto do expediente de corrección de erros. 

En todo caso, a pretensión de inclusión do camiño ao que se refire o recorrente debeuse 
solicitar no seu día no trámite de exposición pública do PXOM, ou ben mediante recurso 
dirixido contra a aprobación definitiva do mesmo. 

Á vista do exposto, e de conformidade coa normativa citada e demais de legal e pertinente 
aplicación, proponse ao Pleno a adopción da seguinte resolución: 

PRIMEIRO: DESESTIMAR EXPRESAMENTE o recurso de reposición presentado por D. 
Manuel Cornes Rey con data do 08.04.11 (r.e. 882) contra o acordo do Pleno do Concello de 
16.02.11, confirmando en todos os seus termos o devandito acordo.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR a resolución que se dite ao interesado, con expresión dos recursos 
que procedan, advertíndolle que contra o acordo de desestimación dun recurso de reposición, 
que é definitivo na vía administrativa, poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo 
no prazo de dous meses contados a partir da recepción da correspondente notificación, posto 
que contra a resolución dun recurso de reposición non cabe interpoñer novamente o mesmo 
recurso. 

Considerando que o órgano competente para a resolución do recurso é o Pleno do Concello, 
ao abeiro do disposto no art.13.2.c) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común, propoño ao Pleno do 
Concello a adopción do seguinte acordo: 

1º) Desestimar o recurso de reposición presentado por D. Manuel Cornes Rey con data do 
08.04.11 (r.e. 882) contra o acordo do Pleno do Concello de 16.02.11, polos motivos 
anteriormente expostos no informe xurídico, confirmando en todos os seus termos o devandito 
acordo. 

2º) Notificar o acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos. 

Debate: Non se produciu. 

Votación e resultado: 

Sometida a votación a proposta ditaminada dáse o seguinte resultado: 

Votos a favor:12, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (8) e PP (4). 

Votos en contra:0. 

Abstencións:0. 

Queda aprobada a proposta nos seus propios termos. 

3º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE DERROGACIÓN E APROBACIÓN 
DE NOVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN 
DE SERVIZOS CULTURAIS, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS E DE OCIO. 

Dada conta da proposta da Alcaldía do 18 de xullo de 2011 ditaminada favorablemente pola 
Comisión Informativa Especial de Contas en sesión do 21 de xullo, que transcrita di: 

Resultando que no mes de setembro comenzan as inscripcións nas distintas actividades 
culturais, educativas, deportivas e de ocio prestadas polo Concello. 

Resulta polo tanto preciso aprobar o establecemento de prezos públicos e unha  ordenanza 
fiscal reguladora dos mesmos co fin de conseguir un maior cofinanciamento dos gastos 
orixinados pola prestación de estos servizos e así poder seguir prestándoos, e por conseguinte 
derrogar a ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servizos culturais, 
educativos, deportivos e de ocio vixente que foi publicada definitivamente no BOP nº274 de 27 
de novembro de 2008. 

Visto o expediente tramitado e o informe de Intervención, propoño ao Pleno do Concello a 
adopción do seguinte acordo: 

1º) Aprobar provisionalmente o establecemento  de prezos públicos e a ordenanza fiscal 20-pp 
reguladora de prezos públicos pola prestación de servizos culturais, educativos, deportivos e 
de ocio, que de seguido se transcribe: 
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ORDENANZA FISCAL 20-PP REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS POLA 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS CULTURAIS , EDUCATIVOS,DEPORTIVOS E DE OCIO. 

Artigo 1.º Fundamento.  

De conformidade co previsto no artigo 41, en relación co 127, ámbolos dous do Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, e demais normativa concordante de aplicación, este Concello establece 
os prezos públicos pola prestación de servizos culturais, educativos, deportivos e de ocio polo 
Concello de Brión. 

Artigo 2.º Concepto.  

Os prezos públicos regulados nesta ordenanza constitúen uns ingresos de dereito público 
que se satisfarán polos usuarios que voluntariamente soliciten os servizos culturais, 
educativos, deportivos ou de ocio prestados polo Concello de Brión. 

Artigo 3.º Obrigados ó pagamento.  

Están obrigados ao pagamento dos prezos públicos regulados nesta ordenanza os que 
soliciten ou se beneficien da prestación dos servizos culturais, educativos, deportivos e de ocio 
prestados polo Concello e especificados no artigo 4.º da presente ordenanza.  

Artigo 4.º Tarifas e Bonificacións 

4.1. Os prezos públicos que se deben pagar ao Concello pola prestación dos servizos 
culturais, educativos, deportivos e de ocio municipais, cinguirase ás seguintes tarifas:  

TARIFA 1. Servizo de escolas deportivas.  

Tarifa  Concepto Tarifa 

1.1 Escola deportiva de patinaxe  80,00 € 

1.2 Escola deportiva de baloncesto  80,00 € 

1.3 Escola deportiva de iudo  80,00 € 

1.4 Escola deportiva de tenis  80,00 €  

1.5 Escola deportiva de futbol sala  80,00 € 

1.6 Escola deportiva de futbol sete 80,00 € 

1.7 Escola deportiva de predeporte 80,00 € 

1.8 Escola deportiva de ximnasia rítmica 80,00 € 

1.9  Outras escolas deportivas 80,00 € 

TARIFA 2. Actividades deportivas para adultos.  
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Tarifa  Actividade deportiva Tarifa 

2.1 Pilates 120,00 € 

2.2 Ximnasia de mantemento 120,00 € 

2.3 Aerobic 120,00 € 

2.4 Ioga 120,00 € 

2.5 Outras actividades deportivas para adultos 120,00 € 

TARIFA 3. Outras actividades deportivas 

Tarifa  Actividade deportiva Tarifa 

3.1 Piragüismo ata 16 anos 30,00 € 

3.2 Piragüismo a partir de 16 anos 40,00 € 

3.3 Rutas de sendeirismo realizadas fora do termo municipal 8,00 € 

TARIFA 4. Servizos da Escola municipal de Música Magariños 

Tarifa  Actividade musical ( PEX Nivel I) Tarifa 

4.1 1º e 2º Curso , por curso  44,80 €/trimestre 

4.2 3º e 4º Curso , por curso 44,80 €/trimestre 

 

Tarifa  Actividade musical ( PEX Nivel II) Tarifa 

4.3 1º , 2º,3º,4º,5º Curso , por curso 127,80 €/trimestre

 

Tarifa  Actividade musical ( PEX Nivel III) Tarifa 

4.4 1º Curso, por curso 127,80 €/trimestre

4.5 2º,3º,4º,5º , 6º Curso, por curso 127,80 €/trimestre
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Tarifa  Actividade musical ( PEA Nivel II) Tarifa 

4.6 1º, 2º,3º,4º,5º Curso , por curso 127,80 €/trimestre

 

Tarifa  Actividade musical ( PEA Nivel III) Tarifa 

4.7 1º Curso, por curso 127,80 €/trimestre

4.8 2º,3º,4º,5º , 6º Curso, por curso 127,80 €/trimestre

 

Tarifa   Outras Actividades musicais Tarifa 

4.9 Obradoiro de Pre-Iniciación Musical 35,50 €/trimestre 

TARIFA 5. Escola de danza e música tradicional 

Tarifa  Actividades de danza e música tradicional Tarifa 

5.1 Baile moderno 80,00 € 

5.2 Baile galego 80,00 € 

5.3 Pandeireta 80,00 € 

5.4 Outras actividades de danza ou música tradicional 80,00 € 

TARIFA 6. Outras actividades culturais 

Tarifa  Actividade cultural Tarifa 

6.1 Xogando cos contos 80,00 € 

6.1 Obradoiro de Novas Tecnoloxías 80,00 € 

6.2 Obradoiro de Pintura 80,00 € 

6.3 Obradoiro de Inglés 150,00 € 

6.4 Outros obradoiros culturais 80,00 € 

TARIFA 7. Talleres  



8 
 

Tarifa  Talleres Tarifa 

7.1 Taller de manualidades 40,00 €/trimestre 

TARIFA 8. Actividades de ocio para maiores  

Tarifa  Actividades de ocio para maiores  Tarifa 

8.1 Actividades acuáticas 30,00 €/trimestre 

8.2 Obradoiro de memoria 30,00 €/trimestre 

8.3 Obradoiro de Ximnasia 30,00 €/trimestre 

8.4 Obradoiro de Informática 30,00 €/trimestre 

4.2 As tarifas anteriores redúcense pola aplicación das seguintes bonificacións:  

a) Tarifa 1, 5 e 6 .Servizo de escolas deportivas , Escola de Danza e Música 
Tradicional e Outras actividades Culturais : A inscripción nunha actividade das que figuran 
nestas tarifas, por temporada e por alumno será de 80 euros agás na actividade de Obradoiro 
de Inglés que será de 150 euros, por temporada e alumno. No caso de inscribirse en máis 
dunha actividade aplicaráse unha bonificación do 50% na tarifa de cada unha das restantes 
actividades. A estos efectos se considererá que a primeira actividade será a de importe 
superior. 

As familias con dous fillos e as consideradas numerosas , terán unha bonificación do 
50% no segundo fillo e do 100% no terceiro e subseguintes. No caso de que o segundo fillo se 
inscribise nunha segunda actividade , esta bonificación do 50% non será acumulable á 
bonificación do 50% recollida no parágrafo anterior. 

Aos efectos de aplicar as bonificacións previstas partirase sempre da tarifa de importe 
máis elevado. 

A os efectos de aplicar a bonificación prevista para as familias con dous fillos e as 
numerosas, terá a consideración de primeiro fillo o de maior idade, e así sucesivamente. 

b) Tarifa 2 , Actividades deportivas para adultos: A inscripción nunha actividade 
deportiva para adultos por temporada e por alumno será de 120 euros. No caso de inscribirse 
en máis dunha actividade aplicaráse unha bonificación do 50% na tarifa de cada unha das 
restantes actividades. 

c) Tarifa 4 , Escola de música municipal Magariños : 

Bonificación por segunda especialidade instrumental: No caso de que un alumno se 
inscribise nunha segunda especialidade instrumental, aplicaráse unha bonificación do 90% na 
tarifa da segunda especialidade. 

Bonificación membros Asociación Banda de Música Municipal de Brión: No caso de 
aqueles alumnos que sexan membros da Asociación da Banda de Música Municipal de Brión e 
que se inscriban nas actividades da Escola Municipal de Música Magariños aplicaráselles unha 
bonificación do 50 % na tarifa trimestral que lles corresponda aboar en función do Plan de 
Estudios no que esten inscritos. Esta bonificación non é compatible coa bonificación de familia 
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numerosa ou de outras familias. No caso de concurran nun mesmo alumno  duas bonificacións 
( a de familia numerosa ou utras familias e a da Banda)  se aplicará unicamente a bonificación 
de familias numerosas ou outras familias.  

Bonificación familias con certificado de familia numerosa: As familias con certificado de 
familia numerosa aplicaráselles as seguintes bonificacións: 

-Ao primeiro membro da familia ( o de maior idade): terá unha bonificación na tarifa 
trimestral do 50%  

-Ao segundo membro da familia ( o seguinte en idade): terá unha bonificación do 75% 
na tarifa trimestral. 

-Ao terceiro membro da familia e seguintes ( os seguintes en idade): terá unha 
bonificación do 100% na tarifa trimestral. 

Bonificación outras familias: As familias con máis de un membro inscrito na escola de 
música aplicaráselles as seguintes bonificacións: 

-Ao primeiro membro da familia ( o de maior idade): terá unha bonificación na tarifa 
trimestral do 0%  

-Ao segundo membro da familia ( o seguinte en idade): terá unha bonificación do 50% 
na tarifa trimestral. 

-Ao terceiro membro da familia ( o seguinte en idade): terá unha bonificación do 75% 
na tarifa trimestral. 

-Ao cuarto membro da familia ( o seguinte en idade): terá unha bonificación do 100% 
na tarifa trimestral. 

d) Tarifa 8 , Actividades de ocio para maiores : As bonificacións aplicables as 
actividade de ocio para maiores serán as seguintes: 

Bonificación por inscripción en máis de unha actividade: No caso de que un alumno se 
inscribise en máis de unha actividade de ocio para maiores aplicaránse as seguintes 
bonificacións: 

A primeira actividade se lle aplicará unha bonificación do 0% na tarifa trimestral. 

A segunda actividade se lle aplicará unha bonificación do 50% na tarifa trimestral. 

A terceira actividade se lle aplicará unha bonificación do 50% na tarifa trimestral. 

A cuarta actividade se lle aplicará unha bonificación do 100% na tarifa trimestral. 

Bonificación por inscripción nas actividades dos dous membros da parella:No caso de 
que os dous membro da parella esten inscritos nas actividades de ocio para maiores 
aplicaránse as seguintes bonificacións: 

O primeiro membro ( o que este inscrito en máis actividades): se lle aplicarán as tarifas 
trimestrais correspondentes , e en caso que esté inscrito en máis dunha actividade se lle 
aplicarán as bonificacións por inscripción en máis dunha actividade. 

Ao segundo membro ( o que esté inscrito en menos actividades): se lle aplicarán as 
tarifas trimestrais correspondentes , e en caso que esté inscrito en máis dunha actividade se lle 
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aplicarán bonificacións por inscripción en máis dunha actividade. Ao importe total que lle 
corresponda aboar se lle aplicará unha bonificación do 50%.. 

4.3 Cursos e obradoiros organizados polo Concello:  

O prezo público será fixado pola Xunta de Goberno Local, de xeito que polo número dos 
solicitantes, se cubra o  custo total do curso ou obradoiro, segundo o estudio de custos 
presentado polo Departamento correspondente na súa proposta, correspondendo á Xunta de 
Goberno Local a aprobación individualizada de cada prezo á vista da proposta presentada. 
Porén, cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o 
aconsellen, debidamente acreditadas mediante informe técnico dos servizos correspondentes, 
a Xunta de Goberno Local poderá fixar un prezo que non cubra o custo do mesmo, sempre que 
nos orzamentos exista consignación orzamentaria para a cobertura da diferencia existente. 

4.4 Viaxes e excursións organizados polo Concello:  

O prezo público será fixado pola Xunta de Goberno Local, de xeito que polo número dos 
solicitantes, se cubra o  custo total do viaxe ou excursión, segundo o estudio de custos 
presentado polo Departamento correspondente na súa proposta, correspondendo á Xunta de 
Goberno Local a aprobación individualizada de cada prezo á vista da proposta presentada. 
Porén, cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o 
aconsellen, debidamente acreditadas mediante informe técnico dos servizos correspondentes, 
a Xunta de Goberno Local poderá fixar un prezo que non cubra o custo do mesmo, sempre que 
nos orzamentos exista consignación orzamentaria para a cobertura da diferencia existente. 

4.5. Campamentos e actividades de tempo libre 

 O prezo público será fixado pola Xunta de Goberno Local, de xeito que polo número dos 
solicitantes, se cubra o  custo total do campamento ou da actividade de tempo libre, segundo o 
estudio de custos presentado polo Departamento correspondente na súa proposta, 
correspondendo á Xunta de Goberno Local a aprobación individualizada de cada prezo á vista 
da proposta presentada. Porén, cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de 
interese público que así o aconsellen, debidamente acreditadas mediante informe técnico dos 
servizos correspondentes, a Xunta de Goberno Local poderá fixar un prezo que non cubra o 
custo do mesmo, sempre que nos orzamentos exista consignación orzamentaria para a 
cobertura da diferencia existente. 

4.6. Inserción de publicidade na revista Altamira. 

 O prezo público será modificado pola Xunta de Goberno Local, de xeito que polo número 
dos solicitantes, se cubra o custo total de impresión da Revista, segundo o estudio de custos 
presentado polo Departamento correspondente na súa proposta, correspondendo a citada 
Xunta de Goberno Local a aprobación individualizada do prezo á vista da proposta presentada. 
Porén, cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o 
aconsellen, debidamente acreditadas mediante informe técnico dos servizos correspondentes, 
a Xunta de Goberno Local poderá fixar un prezo que non cubra o custo do mesmo, sempre que 
nos orzamentos exista consignación orzamentaria para a cobertura da diferencia existente. 

Inserción dun anuncio en cada número da revista “ Altamira”   50,00 € 

Artigo 5.º Normas de xestión e pagamento. 

1.A obriga ao pagamento do prezo público xurde desde que se inicia a prestación dos  servizos 
culturais, educativos, deportivos ou de ocio enumerados no artigo anterior. Sen embargo, o 
Concello, de conformidade coa habilitación prevista no artigo 46 do RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, esixirá o depósito no momento da inscripción na actividade, autoliquidando o importe e 
utilizando o modelo establecido polos Servizos Económicos. 
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Ás seguintes tarifas permitiraselles os seguinte plazos específicos de pagamento: 

a) Tarifas 1,2,5 e 6. O importe total que lle corresponda aboar a cada alumno poderá ser 
aboado en dous importes iguais nos seguintes plazos: 

  1º Plazo: No mes de setembro. 

  2º Plazo: Na primeira quincena de febreiro. 

b) Tarifa 4. Se establecen 3 períodos de pago trimestrais, que serán os seguintes: 

  1º Plazo: Dende o 1 ao 15 de setembro 

  2º Plazo: Dende o 9 ao 20 de xaneiro. 

  3º Plazo: Dende o 10 ao 20 de abril. 

Aos alumnos que estén en lista de espera e obteñan plaza na especialidade instrumental 
solicitada, permiteráselles prorratear a tarifa trimestral en tres períodos mensuais iguais. A 
estos efectos, a data que se terá en conta para calcular o importe a pagar será a data de alta 
por parte do Concello, así temos que: 

Si a data de alta esta dentro do primeiro mes do período trimestral, aboaráse a tarifa 
trimestral completa 

Si a data de alta esta dentro do segundo mes do período trimestral, aboaránse  2/3 da 
tarifa trimestral. 

Si a data de alta esta dentro do terceiro mes do período trimestral, aboaráse 1/3 da tarifa 
trimestral. 

c) Tarifa 7 e 8. Se establecen 3 períodos de pago trimestrais, que serán os seguintes: 

  1º Plazo: Dende o 1 ao 10 de outubro 

  2º Plazo: Dende o 1 ao 10 de xaneiro. 

  3º Plazo: Dende o 1 ao 10 de abril. 

2. O ingreso do prezo público se fará en calquera das entidades bancarias nas que o 
Concello ten conta aberta . Non se prestará o servizo solicitado sen a presentación do 
xustificante de ter ingresado o correspondente prezo público.  

3. Só se procederá a devolución do importe do precio público correspondente, cando 
concurra algunha das seguintes circunstancias: 

1. Que por causas non imputables ao obrigado ao pagamento do prezo, non se preste 
o servicio por parte do Concello. 

2. Que se comunique por escrito a baixa na actividade cunha antelación mínima de 
cinco días ao departamento xestor e con carácter previo o seu inicio, e esta non 
supoña un perxuicio a outros interesados. 

Para procecer a devolución do prezo público a Intervención municipal solicitará informe ao 
xefe do departamento correspondente a acreditación dos anteriores circunstancias. 
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4. No caso de existir varias solicitudes coincidentes darase preferencia no caso dos 
particulares aos empadroados no Concello de Brión e no caso de entidades ás que teñan a súa 
sede social no Concello.  

5. A proposta do departamento de Servizos Sociais, para aqueles casos valorados 
técnicamente como persoas en situación de “difícil integración” e con informe favorable emitido 
por un Traballador Social Municipal, a Xunta de Goberno Local, poderá acordar unha 
bonificación de ata o 100% das tarifas reguladas na presente ordenanza. 

6. As débedas por prezos públicos poderán esixirse polo procedemento de apremio. 

Artigo 6º. Delegación na Xunta de Goberno Local. 

No suposto de que o servizo ou actividade cultural, educativa, deportiva ou de ocio a prestar 
polo Concello, non se atope tarifada na presente Ordenanza ou resulte necesaria a 
modificación ou actualización das contías, delégase na Xunta de Goberno Local, conforme os 
artigos 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 23.2 b) da Lei 7/85, de 2 de 
abril, o establecemento da tarifa ou a actualización da mesma, a proposta do servicio técnico 
correspondente co previo informe do interventor municipal. 

Disposición derrogatoria 

Coa entrada en vigor da presente ordenanza fiscal queda derrogada a anterior ordenanza 
reguladora do prezo público polos sevizos culturais, educativos, deportivos e de ocio prestados 
polo Concello de Brión publicada definitivamente no BOP nº274 de 27 de novembro de 2008. 

Disposición derradeira  

A presente ordenanza fiscal, reguladora do prezo público pola prestación de servizos 
culturais, educativos, deportivos e de ocio, unha vez aprobada definitivamente, será publicada 
integramente no Boletín Oficial da Provincia e entrará en vigor unha vez transcorrido o prazo de 
15 días previsto no artígo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e manteráse en vigor mentres non 
se acorde  a súa derrogación ou modificación expresa. 

2º) Que se expoña ao público o expediente polo prazo de trinta días hábiles mediante anuncios 
no taboleiro de edictos do concello e no B.O.P., prazo que comezará a contar desde o día 
seguinte ao da publicación do anuncio no B.O.P., dentro dos cales os interesados poderán 
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. No caso de que 
non se presenten reclamacións entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón 
provisional, sen necesidade de acordo plenario, debendo facerse publicación íntegra do texto 
da ordenanza aprobada no BOP e entrará  en vigor unha vez transcorrido o prazo de 15 días 
previsto no art. 65.2 da  Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 

Debate: 

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que pola situación económica do Concello xerada 
polo seu partido Sr. Alcalde, recorta os escasos beneficios dos veciños do Concello e segue 
mantendo os gastos suntuosos e o clientelismo, e ademais delega na Xunta de Goberno Local 
a aprobación dos prezos públicos e non poderemos ver os expedientes e por todos estes 
motivos votamos en contra. 

O Sr. Alcalde sinala que o meu partido non me dixo nada da ordenanza, hai que sinalar que 
con estes prezos públicos grazas ás bonificacións non cubren nin o 88% do custe das 
actividades cando debería custearse o gasto polo 100%. 

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que non é lóxico que neste momento de crise 
económica se modifique a ordenanza e que as familias teñan que pagar máis por estes 
servizos. 
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O Sr. Alcalde sinala que a maioría dos servizos xa existían e algúns baixarán polas 
bonificacións. 

Votación e resultado: 

Sometida a votación a proposta ditaminada dáse o seguinte resultado: 

Votos a favor:8, pertencentes ao grupo municipal do PSG-PSOE (8). 

Votos en contra:4, pertencentes ao grupo municipal do PP (4). 

Abstencións:0. 

Queda aprobada a proposta nos seus propios termos. 

4º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS E DACIÓN DE CONTA DE INFORME DE AVALIACIÓN DA ESTABILIDADE 
ORZAMENTARIA. 

Dada conta da proposta da Alcaldía do 13 de xullo de 2011 ditaminada favorablemente pola 
Comisión Informativa Especial de Contas en sesión do 21 de xullo, que transcrita di: 

Ante circunstancias sobrevidas á aprobación do orzamento e debido a necesidade de realizar  
gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte, é necesario realizar axustes en 
varias partidas, dado que non existe no orzamento da corporación crédito ou este é 
insuficiente, tales como: 

 

• Obra de desvio de colector de saneamento existente no cauce do Rio Pego. 
• Sustitución do peche de entrada ao Colexio de Primaria e reformas sobre o 

mesmo. 
• Inspección de vertedoiros de RSU clausurados. 
• Servizo de Recaudación de Impostos e taxas pola Deputación Provincial. 
• Servizo de transporte ao Centro Médico. 
• Eliminación de residuos producidos nas obras municipais. 
• Analíticas fosas sépticas. 
• Servizos de saneamento e depuración e traballos de saneamento 
• Traslado de acometida e contador repetidor Protección Civil. 
• Instalación de luminarias. 
• Instalación de Marquesinas. 
• Mantemento e conservación vías públicas 2º semestre 
• Vallas móviles protección seguridade vial edificio COPRODE 
• Expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 01/2011. 
• Seguro edificios municipais 
• Traballos de limpeza xeral anual da Escola Infantil municipal. 

 

Conforme as disposicións vixentes, cando se deba realizar algún gasto para o que non exista 
crédito orzamentario ou este sexa insuficiente no Orzamento vixente, a Corporación poderá 
acordar un crédito extraordinario ou un suplemento de crédito respectivamente Tal modificación 
de créditos deberá atenderse indistintamente, co remanente líquido da Tesourería dispoñible 
no momento da tramitación do expediente, procedente do sobrante da liquidación do exercicio 
anterior, con novos ou maiores ingresos recaudados sobre os totais previstos no Orzamento 
corrente, ou ben anulando ou minorando o crédito necesario doutras partidas do orzamento, 
das dotacións que se estimen reducibles, sen perturbación do respectivo servicio. Tamén 
poderán financiarse con recursos procedentes de operacións de créditos nos casos previstos 
no art. 36 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
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Esta Alcaldía co debido asesoramento dos técnicos municipais, estima procedente tramitar o 
correspondente expediente de modificación de créditos, sendo os recursos que financiarán o 
citado expediente o remanente líquido de tesourería para gastos xerais, e na súa virtude, 
previo estudio das necesidades, de carácter inaplazable, someto a consideración do Pleno do 
Concello a modificación que a continuación se especifica e a adopción do seguinte acordo: 

 
1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos MC 22/2011, de créditos 
extraordinarios e suplemento de créditos financiado con cargo a remanente líquido de 
tesourería para gastos xerais, por importe de 223.353,80 euros, de acordo co seguinte 
esquema: 
 
1º CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ( partidas non dotadas no orzamento ) 
 
CÓDIGO DE 
PROXECTO 

PARTIDA 
ORZAMENTARIA 

FINS A QUE SE DESTINAN OS 
CRÉDITOS CONSIGNACIÓN 

 134/619.00 Traslado de acometida e contador 
para suministro eléctrico repetidor P. 
Civil 

438,39 

 162/227.99 Inspección de vertedoiros de RSU 
clausurados. 

3.182,00

 165/609.00 Instalación de novas luminarias 4.000,00

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO     7.620,39

 
2º SUPLEMENTOS DE CRÉDITO ( partidas dotadas insuficientemente ) 
 
 

PROX. 
Partida 

Orzamentari
a 
 

Consignación 
antes deste 

expediente( € )
Aumento que 
se propón ( € )

Total 
consignación 

resultante 
( € ) 

Causas da súa 
necesidade 

 

 155/210.00 20.000,00 3.602,50 23.602,50 Recoñecemento 
extraxudicial de 
créditos 01/2011 

 155/210.00 23.602,50 20.000,00 43.602,50 Mantemento e 
conservación vías 
públicas 2º semestre 

 155/226.99 0 6.000,00 6.000,00 Eliminación de 
residuos producidos 
nas obras municipais

 155/609.00 159.956,01 24.259,55 184.215,56 Recoñecemento 
extraxudicial de 
créditos 01/2011 

 155/609.00 184.215,56 1.353,41 185.568,97 Vallas móviles 
protección 
seguridade vial 
edificio COPRODE 

 155/609.00 185.568,97 6.147,80 191.716,77 Instalación de 
Marquesinas. 

 161/210.00 10.000,00 4.410,37 14.410,37 Recoñecemento 
extraxudicial de 
créditos 01/2011 

 161/225.01 0 2.192,77 2.192,77 Recoñecemento 
extraxudicial de 
créditos 01/2011 

 161/226.99 0 1.500,00 1.500,00 Analíticas fosas 
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sépticas 
 161/227.99 254.382,07 27.240,17 281.622,24 Recoñecemento 

extraxudicial de 
créditos 01/2011 

 161/227.99 281.622,24 15.000,00 296.622,24 Servizos de 
saneamento e 
depuración e 
traballos de 
saneamento 

 161/609.00 0 18.154,30 18.154,30 Recoñecemento 
extraxudicial de 
créditos 01/2011 

 161/619.00 0 952,72 952,72 Recoñecemento 
extraxudicial de 
créditos 01/2011 

 161/619.00 0 7.387,99 7.387,99 Obra desvío colector 
de saneamento no 
cauce do rio Pego 

 312/223.00 0 6.000,00 6.000,00 Servizo de transporte 
ao centro médico 

 321/227.00 46.728,00 800,00 47.528,00 Traballos de limpeza 
anual Escola Infantil 
municipal 

 321/619.00 0 3.647,92 3.647,92 Obras de sustitución 
do peche de entrada 
ao CEIP 

 920/221.00 174.731,25 49.124,11 223.855,36 Recoñecemento 
extraxudicial de 
créditos 01/2011 

 920/224.00 31.000,00 6.500,00 37.500,00 Seguro edificios 
municipais 

 920/227.99 14.160,00 1.180,00 15.340,00 Recoñecemento 
extraxudicial de 
créditos 01/2011 

 931/227.08 80.000,00 10.279,80 90.279,80 Servizo de 
Recaudación de 
Impostos e taxas pola 
Deputación 
Provincial. 

TOTALSUPLEMENTOS DE CRÉDITO 215.733,41
 
2º FINANCIAMENTO 
 

Para financiar os novos créditos sinalados no apartado anterior, pódense arbitrar os 
recursos seguintes : 

 
A ) Con cargo ó remanente líquido de Tesourería para gastos xerais por importe de 

223.353,80 
 
 
 
 
 

REMANENTE DE TES. PARA GASTOS X. RESULT. LIQUIDACIÓN 2010 518.033,87 

RLTGX UTILIZADO NO EXP DE MOD 11/2011 64.290,00 
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RLTGX UTILIZADO NO EXP DE MOD 13/2011 16.950,00 

RLTGX UTILIZADO NO PRESENTE EXP DE MOD 22/2011 223.353,80 

= REMANTE DE TES. PARA GASTOS XERAIS DESPOIS DESTE EXP. 
DE MOD 22/2011 

213.440,07 

 
B) Con cargo a novos ou maiores ingresos sobre os totais previstos no Orzamento 

corrente. 
 

C) Con cargo a baixas por anulación total ou parcial de outras partidas do Estado de 
Gastos do orzamento en vigor , cunhas consignacións susceptibles de reducción. 
 

D) Recursos procedentes de operacións de crédito. 
 

Importe total do financiamento.................................................................................223.353,80 € 
2.- Expoñer o expediente de modificación de créditos ao público mediante anuncio no Boletín 
Oficial da Provincia, de conformidade co disposto no artígo 169 do Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, polo plazo de quince días hábiles, para que os interesados 
poidan examinalo e presentar reclamacións. 

No caso de que non se presenten reclamacións ao acordo entenderase definitivamente 
adoptado, debendo publicarse dicha modificación do Orzamento, resumida por capítulos, no 
BOP e no taboleiro de anuncios do Concello, tal e como establecen os artígos 70.2, en relación 
co  artígo 112.3 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e 169.3 
do Real Decreto Lexislativo polo que se aprueba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais. 

E dada conta igualmente do informe de Intervención de avaliación do cumprimento do 
obxectivo de estabilidade orzamentaria do expediente de modificación de créditos MC 22/2011, 
do 13 de xullo de 2011, que transcrito na súa conclusión di: 

Se conclúe do cálculo anterior a capacidade de financiamento deste Concello, por tanto, a 
situación é de cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria entendido como a 
situación de equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiamento de acordo 
coa definición contida no SEC 95, polo que, de conformidade co previsto nos artigos 15 e 16 do 
Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
desenvolvemento da Lei xeral de estabilidade orzamentaria, procede: 

a) Elevar este informe ao Pleno para a súa toma de razón. 

Debate:  

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que non entendemos como hai partidas que non 
están presupostadas e temos que recorrer sempre a modificacións de créditos, que hai gastos 
como limpeza da gardería, seguros, conservación de vías públicas, que son repetitivos, que o 
ano pasado tramitáronse 74 expedientes de modificación dos cales 3 se aprobaron polo Pleno 
e 71 pola Alcaldía, que votamos en contra polas dúbidas que nos asaltan polo uso recorrente a 
estes expedientes de modificacións presupostarias. 

O Sr. Alcalde sinala que cando se aproba o presuposto é preventivo, é unha previsión, logo 
fanse as modificacións que se estiman necesarias, oxalá se fixeran máis porque houbese máis 
financiamento; engade o Sr. Alcalde que algúns destes gastos son consecuencia de 
imposicións da Xunta como as inspeccións dos vertedoiros e as fosas sépticas, que o do peche 
do colexio pedírono agora e a limpeza da gardería é unha limpeza extraordinaria que se fai 
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unha vez previa petición da escola ao ano; que o expediente de modificación se fai con cargo 
ao superávit e que aínda queda logo deste expediente. 

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que nós non dicimos que non se fagan estes gastos, 
nós dicimos que a limpeza se fai todos os anos. 

O Sr. Alcalde sinala que non é a limpeza, que é unha limpeza extraordinaria que se vai facer 
este ano. 

Votación e resultado: 

Sometida a votación a proposta ditaminada, dáse o seguinte resultado: 

Votos a favor:8, pertencentes ao grupo municpal do PSG-PSOE (8). 

Votos en contra:4, pertencentes ao grupo municipal do PP (4). 

Abstencións:0. 

Queda aprobada a proposta nos seus propios termos, tomando igualmente coñecemento do 
informe de Intervención. 

5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE EXPEDIENTE DE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS. 

Dada conta da proposta da Alcaldía do 14 de xullo de 2011 ditaminada favorablemente pola 
Comisión Informativa Especial de Contas en sesión do 21 de xullo, que transcrita di: 

PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 

1/2011. 

Vista a necesidade de recoñecer extraxudicialmente créditos pola presentación de facturas por 

importe de 131.070,28 euros no departamento de Intervención ( Adxúntase a relación no 

Anexo), correspondentes a exercicios anteriores que por diversas causas non puidieron ser 

aplicados ao exercicio orzamentario que correspondía. 

En vista do anterior, esta Alcaldía, tramitou o correspondente expediente de recoñecemento 

extraxudicial de créditos para aprobar as facturas (relacionadas no Anexo adxunto a este 

expediente), emitindose o informe de Intervención con data 13 de xullo de 2011, onde consta 

que en aplicación do artígo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, o recoñecemento de 

obrigas correspondentes a exercicios anteriores que, por calquera causa, non o houberan sido 

en aquel ao que correspondían, é competencia do Pleno da Corporación, e que en este caso 

concreto é posible a súa realización. 

A vista do mesmo, en aplicación do disposto no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 do 20 de 

abril, polo que se desenrola o Capítulo 1º do Título VI, da Lei 39/1988, do 28 de decembro, 

reguladora das facendas locais en materia de orzamentos, que establece que poden aplicarse 

aos créditos do orzamento vixente no momento do seu recoñecemento, as obrigas procedentes 

de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do mencionado Real Decreto 500/1990, 

artigo que recolle a figura do recoñecemento extraxudicial de créditos, o que establece 

textualmente que “corresponde ao Pleno da Entidade o recoñecemento extraxudicial de 
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créditos, sempre que non exista dotación presupuestaria”, esta Alcaldía no exercicio das 

facultades que me atribue a lexislación vixente, previo informe favorable da Comisión 

Informativa de Contas, propoño ao Pleno a adopción do seguinte  ACORDO: 

  
Primeiro.- Aprobar o gasto e o recoñecemento dos créditos derivados das facturas que se 
relacionan a continuación, por un importe total de CENTO TRINTA E UN MIL SETENTA 
EUROS CON VINTEOITO CÉNTIMOS (131.070,28 euros) con cargo ás partidas orzamentarias 
indicadas e ordear o seu pago  

 

ESPINA E DELFÍN 

B15026693 

DATA Nº DE 
FACTURA 

CONCEPTO 
PARTIDA 

IMPORTE 

13/11/2002 0917 Subministro de válvulas 161/210.00 1.471,46

13/11/2002 0918 Subministro de contadores 161/609.00 4.702,64

13/11/2002 0919 Subministro de hornacinas 161/609.00 3.834,96

13/11/2002 0920 Subministro de tuercas, codos e 
collaríns 

161/210.00 1.938,36

09/05/2003 1033 Subministro de materiais. 161/210.00 162,43

12/09/2005 BR01649 Aspiración e limpeza fosas sépticas en 
Ons de Abaixo 

161/227.99 1.503,36

20/11/2002 X-00187  Obra entronque da rede de 
saneamento de Brión con EDAR de 
Bertamiráns 

161/609.00 5.517,17

01/10/2010 BR02680 Limpeza fosas sépticas en Ons e 
Salaño 

161/227.99 396,48

29/09/2010 BR02678 Servizo de control de plagas, 
tratamento de desinsectación no lugar 
de Vilar 

161/227.99 354,00

09/06/2010 BR02599 Limpeza de fosas sépticas no lugar de 
Romarís 

161/227.99 3.692,77

16/11/2010 BR02700 Limpeza de fosas sépticas no lugar de 
Salaño 

161/227.99 212,40

25/08/2010 BR02657 Entronque en rede abastecemento de 
Reboredo Grande a Vilas 

161/609.00 730,10

28/05/2010 BR02595 Acometida de abastecemento. 
Subministro de contador  

161/609.00 435,19
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09/06/2010 BR02598 Instalación de reductora de presión 
para abastecemento en Gundín 

161/609.00 2.934,24

01/10/2010 BR02681 Abastecemento tubería PVC 
Trasouteiro 

161/210.00 838,12

18/10/2010 BR02693 Servicio de saneamento 3º trimestre 
2.010 

161/227.99 5.559,25

09/07/2010 BR02625 Servicio de saneamento 2º trimestre 
2.010 

161/227.99 5.207,75

15/04/2010 BR02578 Servicio de saneamento 1º trimestre 
2.010 

161/227.99 5.157,08

03/02/2010 BR02532 Servicio de saneamento 4º trimestre 
2.009 

161/227.99 5.157,08

28/05/2010 BR02594 Acometidas de saneamento a vivendas 
no lugar de Ardións 

161/609.00 2.321,65

23/01/2007 0120060400069 Cánon saneamento almacén 161/225.01 4,14

23/01/2007 0120060400072 Cánon saneamento Servizos Sociais 161/225.01 17,93

23/01/2007 0120060400067  Cánon saneamento Casa da Cultura 161/225.01 20,88

23/01/2007 0120060400071 Cánon saneamento Centro Médico 161/225.01 38,22

23/01/2007 0120060400066 Cánon saneamento CEIP Pedrouzos 161/225.01 1.627,56

23/01/2007 0120060400068 Cánon saneamento Casa do Concello 161/225.01 3,55

23/01/2007 0120060401035 Cánon saneamento Escola U. Os 
Anxeles 

161/225.01 18,72

23/01/2007 0120060401005 Cánon saneamento Escola Infantil 
Muncipal 

161/225.01 33,69

23/01/2007 0120060400070 Cánon saneamento Local de Música 161/225.01 1,97

23/01/2007 0120060401483 Cánon saneamento Local Soigrexa 161/225.01 2,76

23/01/2007 0120060401036 Cánon saneamento Piscina Municipal 161/225.01 339,23

23/01/2007 0120060400191 Cánon saneamento Protección Civil 161/225.01 52,99

23/01/2007 0120060401783 Cánon saneamento Riego Urb. Agro 
Novo  

161/225.01 3,35

23/01/2007 0120060401263 Cánon saneamento Rotonda A 
Gándara 

161/225.01 18,72

23/01/2007 0120060401262 Cánon saneamento Rotonda Os 
Anxeles 

161/225.01 9,06
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   TOTAL 54.319,26 

 

PROBISA TECNOLOGÍAY CONSTRUCCIÓN, S.A. 

A28105120 

DATA Nº DE FACTURA CONCEPTO PARTIDA IMPORTE 

15/12/2010 5626201068000820 Emulsión cationica ECR-2 155/609.00 1.902,96

30/09/2010 5626201068000667 Emulsión cationica ECR-2 155/609.00 7.405,16

30/11/2010 5626201068000795 Emulsión cationica ECR-2 e 
mezcla bituminosa en frío silicea 

155/609.00 8.067,46

15/10/2010 5626201068000698 Emulsión cationica ECR-2 e 
mezcla bituminosa en frío silicea 

155/609.00 4.562,32

TOTAL 21.937,90 

 

MINAS DE BANDEIRA, S.A. 

A36634889 

DATA Nº DE 
FACTURA 

CONCEPTO PARTIDA IMPORTE 

31.12.10 0484.10 Bacheos acopio Os Anxeles 

 

155/210.00 353,62

30.11.10 0473.10 Bacheos varios Brans de Arriba e 
Guisande 

155/210.00 3.248,88

TOTAL 3.602,50 

 

I.E.C. REBOREDO, S.L. 

B15706815 

DATA Nº DE 
FACTURA 

CONCEPTO PARTIDA IMPORTE 

30.06.10 RE00095/10 Traballos realizados no palco da 
festa  en Bastavales 

 

165/619.00 952,72

TOTAL 952,72 
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GALIVALIA CONSULSTGO SL 

B70241088 

DATA Nº DE 
FACTURA 

CONCEPTO PARTIDA IMPORTE 

04.11.10 A/0041-2010 Servizos asesoramento recursos 
humanos mes  novembro 2010 

 

920.227.99 1.180 

TOTAL 1.180 

 

SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA 

ESA-79206223 

DATA Nº DE 
FACTURA 

CONCEPTO PARTIDA IMPORTE 

22.10.10 7170032586 Material de oficina 

 

920/220.00 -12,56

22.10.10 7170032587 Material de oficina 920/220.00 -33,65

TOTAL -46,21 

 

UNION FENOSA COMERCIAL SL 

B-82207275  

DATA Nº DE FACTURA CONCEPTO PARTIDA IMPORTE 

08/10/2010 0310101004876 Subministro enerxía eléctrica 
Paseo de Pedrouzos nº 7 

920/221.00 1.306,91

08/10/2010 03101010044909 Subministro enerxía eléctrica 
Praza da Carballeira de Santa 
Minia nº 2 

920/221.00 1.248,76

13/10/2010 03101010089397 Subministro enerxía eléctrica 
alumado público en O Tremo 

920/221.00 2.069,13

09/10/2010 03101010065718 Subministro enerxía eléctrica 
alumado público Monte Balado 

920/221.00 694,04

09/10/2010 03101010065613 Subministro enerxía eléctrica 
Guardería Agro Novo nº 93 

920/221.00 204,47

26/08/2010 03100810227819 Subministro enerxía eléctrica 
alumado público en O  Tremo 

920/221.00 1.473,60
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25/11/2010 03101110242840 Subministro enerxía eléctrica  
Paseo de Pedrouzos 9700 

920/221.00 453,89

04/12/2010 03101210020627 Subministro enerxía eléctrica  
Carballeira de Santa Minia nº 5 

920/221.00 341,04

07/12/2010 03101210027977 Subministro enerxía eléctrica 
Paseo de Pedrouzos nº 7 

920/221.00 1.506,53

10/12/2010 03101210049945 Subministro enerxía eléctrica 
alumado público en O Tremo 

920/221.00 2.544,67

10/12/2010 03101210051381 Subministro enerxía eléctrica 
alumado público Monte Balado 

920/221.00 760,73

10/12/2010 03101210051382 Subministro enerxía eléctrica 
Guardería Agro Novo nº 93 

920/221.00 737,25

11/12/2010 03101210062646 Subministro enerxía eléctrica 
Praza da Carballeira de Santa 
Minia nº 2 

920/221.00 77,29

17/12/2010 03101210140918 Subministro enerxía eléctrica 
alumado público en Sabaxáns 

920/221.00 1.240,38

24/12/2010 03101210227786 Subministro enerxía eléctrica  
Paseo de Pedrouzos 9700 

920/221.00 499,01

24/12/2010 03101210227787 Subministro enerxía eléctrica 
alumado público en Monte Devesa

920/221.00 1.292,03

24/12/2010 03101210230169 Subministro enerxía eléctrica 
alumado público Paseo de 
Pedrouzos  

920/221.00 668,73

24/12/2010 03101210231993 Subministro enerxía eléctrica 
alumado público no lugar de 
Soutullos. 

920/221.00 347,92

24/12/2010 03101210231994 Subministro enerxía eléctrica en 
Avda de Santa Minia nº 46 

920/221.00 561,70

24/12/2010 03101210237964 Subministro enerxía eléctrica no 
CEIP en Paseo de Pedrouzos 

920/221.00 942,86

07/10/2010 03101010033774 Subministro enerxía eléctrica en 
Carballeira de Santa Minia nº  5 

920/221.00 311,67

02/12/2010 03101110309068 Subministro enerxía eléctrica no 
CEIP en Paseo de Pedrouzos 

920/221.00 9.398,05

TOTAL 28.680,66 
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GAS NATURAL SUR SDG, S.A. 

A-65067332  

DATA Nº DE FACTURA CONCEPTO PARTIDA IMPORTE 

04.12.10 01101210443878 Subministro enerxía eléctrica Av/ 
Santa Minia nº 70 

920/221.00 114,66

24.12.10 01101212369496 Subministro enerxía eléctrica 
Chave Carballo nº 90 

920/221.00 1.073,35

24.12.10 01101212415908 Subministro enerxía eléctrica 
Sabaxáns 

920/221.00 912,92

04.12.10 01101210324488 Subministro enerxía eléctrica 
Mourentáns  97 

920/221.00 897,10

10.12.10 01101210629673 Subministro enerxía eléctrica Os 
Anxeles Semáforo 

920/221.00 851,19

14.12.10 01101210972972 Subministro alumado público Os 
Ánxeles 

920/221.00 600,96

04.12.10 01101210392559 Subministro alumado público 
Pérros 

920/221.00 554,74

04.12.10 01101210426216 Subministro alumado público 
Salaño Pequeno 

920/221.00 394,82

04.12.10 01101210324492 Subministro alumado público 
Liñares 

920/221.00 391,18

01.12.10 01101113032306 Subministro enerxía eléctrica 
Paseo de Pedrouzos 9708 

920/221.00 377,92

04.12.10 01101210324489 Subministro alumado público A 
Graña 

920/221.00 377,73

10.12.10 01101210671481 Subministro alumado público  
Gundín 

920/221.00 372,46

04.12.10 01101210374577 Subministro alumado público 
Fonte Paredes 

920/221.00 355,83

10.12.10 01101210691951 Subministro alumado público 
Piñeiro 

920/221.00 334,54

14.12.10 01101210972973 Submnistro alumado público Vilar 920/221.00 330,22

04.12.10 01101210409747 Subministro enerxía eléctrica 
R/Biorneira nº 1 Izq 

920/221.00 329,10

04.12.10 01101210443354 Subministro alumado público 
Tembra 

920/221.00 319,38
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04.12.10 01101210426999 Subministro alumado público 
Ombre 

920/221.00 312,26

10.12.10 01101210630064 Subministro alumado público 
Bemil 

920/221.00 307,58

10.12.10 01101210630063 Subministro alumado público 
Casaldoeiro 

920/221.00 304,77

04.12.10 01101210441581 Subministro enerxía eléctrica 
Xulgado (R/Pedriñas nº 5) 

920/221.00 299,38

16.12.10 01101211336380 Subministro alumado público 
Xinzo 

920/221.00 296,90

04.12.10 01101210443356 Subministro alumado público 
Vioxo de Abaixo 

920/221.00 288,76

10.12.10 01101210588708 Subministro alumado público 
Rubial 

920/221.00 260,92

04.12.10 01101210408993 Subministro alumado público Brion 
de Arriba 

920/221.00 238,67

10.12.10 01101210596617 Subministro enerxía eléctrica 
bombeo Sanin 

920/221.00 237,49

04.12.10 01101210323775 Subministro alumado público 
Vioxo de Arriba 

920/221.00 223,92

10.12.10 01101210609473 Subministro alumado público 
Sabaxáns 

920/221.00 223,13

04.12.10 01101210443353 Subministro alumado público O 
Enxo 

920/221.00 222,31

10.12.10 01101210629675 Subministro enerxía eléctrica San 
Salvador 

920/221.00 218,19

10.12.10 01101210609469 Subministro alumado público Cirro 920/221.00 217,49

10.12.10 01101210671483 Subministro alumado público Vilas 920/221.00 215,36

04.12.10 01101210391816 Subministro alumado público 
Brans de Arriba 

920/221.00 208,45

14.12.10 01101211062417 Subministro alumado público 
Forxán 

920/221.00 194,71

14.12.10 01101211039927 Subministro alumado público 
Pousada 

920/221.00 192,34

10.12.10 01101210589080 Subministro alumado público 
Chave de Carballo 

920/221.00 184,85

10.12.10 01101210609470 Subministro alumado público 920/221.00 183,82
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Babenzo 

10.12.10 01101210630059 Subministro alumado público 
Caxusa 

920/221.00 167,41

10.12.10 01101210732936 Subministro alumado público 
Cabanas 

920/221.00 160,10

10.12.10 01101210650875 Subministro alumado público 
Romarís 

920/221.00 154,83

10.12.10 01101210709493 Subministro alumado público 
Coruxido 

920/221.00 153,59

10.12.10 01101210691953 Subministro alumado público 
Coruxido 

920/221.00 152,27

04.12.10 01101210409743 Subministro alumado público A 
Igrexa 

920/221.00 151,42

04.12.10 01101210358310 Subministro alumado público 
Lamiño 

920/221.00 148,53

03.12.10 01101210154433 Subministro alumado público Ons 
de Abaixo 

920/221.00 145,36

14.12.10 01101211084762 Subministro alumado público 
Esparís 

920/221.00 145,00

10.12.10 01101210609475 Subministro alumado público 
Osebe 

920/221.00 144,30

04.12.10 01101210409742 Subministro alumado público Cabo 920/221.00 144,29

10.12.10 01101210609472 Subministro alumado público 
Bastavaliños 

920/221.00 143,97

14.12.10 01101211082935 Subministro alumado público 
Gronzo 

920/221.00 135,55

10.12.10 01101210588709 Subministro alumado público 
Vidaloiso 

920/221.00 133,89

14.12.10 01101211062418 Subministro alumado público 
Estrar 

920/221.00 131,90

11.12.10 01101210855726 Subministro alumado público 
Busto de Frades 

920/221.00 130,57

10.12.10 01101210630060 Subministro alumado público 
Alqueidón 

920/221.00 130,46

10.12.10 01101210709495 Subministro enerxía eléctrica 
escola Sabaxáns 

920/221.00 127,71

14.12.10 01101210928336 Subministro alumado público 920/221.00 127,39
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Alfonsín 

04.12.10 01101210323776 Subministro alumado público A 
Igrexa 

920/221.00 126,91

03.12.10 01101210154434 Subministro alumado público A 
Igrexa 

920/221.00 125,20

04.12.10 01101210375327 Subministro alumado público 
Vilariño 

920/221.00 123,42

04.12.10 01101210444125 Subministro alumado público O 
Rial 

920/221.00 123,22

04.12.10 01101210358300 Subministro alumado público 
Cornanda 

920/221.00 122,66

10.12.10 01101210671485 Subministro alumado público 
Soigrexa 

920/221.00 121,74

10.12.10 01101210609471 Subministro alumado público 
Gandara 

920/221.00 117,81

10.12.10 01101210691952 Subministro alumado público O 
Outeiro (Bastavales) 

920/221.00 112,34

04.12.10 01101210443355 Subministro alumado público 
Trasouteiro 

920/221.00 110,99

10.12.10 01101210671482 Subministro alumado público San 
Salvador 

920/221.00 107,64

04.12.10 01101210443357 Subministro alumado público 
Cantelar 

920/221.00 107,45

04.12.10 01101210391815 Subministro alumado público 
Quintans 

920/221.00 106,51

04.12.10 01101210426211 Subministro alumado público 
Brans de Abaixo 

920/221.00 106,41

10.12.10 01101210712111 Subministro alumado público 
Baliño 

920/221.00 102,83

04.12.10 01101210340566 Subministro alumado público O 
Rial 

920/221.00 99,70

10.12.10 01101210609093 Subministro alumado público 
Saime 

920/221.00 99,39

04.12.10 01101210357521 Subministro alumado público 
Boimil 

920/221.00 97,09

10.12.10 01101210691616 Subministro alumado público 
Gosende 

920/221.00 96,58
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04.12.10 01101210409744 Subministro alumado público 
Adoufe 

920/221.00 95,27

04.12.10 01101210391814 Subministro alumado público A 
Torre 

920/221.00 92,88

04.12.10 01101210444126 Subministro alumado público 
Vilanova 

920/221.00 91,82

04.12.10 01101210341349 Subministro alumado público A 
Igrexa (Ayto) 

920/221.00 88,48

04.12.10 01101210424456 Subministro alumado público 
Tembra 

920/221.00 85,29

10.12.10 01101210732591 Subministro alumado público 
Souto 

920/221.00 84,43

14.12.10 01101210926567 Subministro alumado público O 
Casal 

920/221.00 79,73

14.12.10 01101210948749 Subministro alumado público 
Tembra 

920/221.00 75,83

04.12.10 01101210341339 Subministro alumado público O 
Outeiro (Bastavales) 

920/221.00 75,11

04.12.10 01101210427003 Subministro alumado público 920/221.00 73,70

04.12.10 01101210324494 Subministro alumado público 
Goians 

920/221.00 70,14

10.12.10 01101210671484 Subministro alumado público 
Sanin 

920/221.00 68,98

10.12.10 01101210609092 Subministro alumado público 
Gontade 

920/221.00 68,69

24.12.10 01101212448843 Subministro enerxía eléctrica 
bombeo Ombre 

920/221.00 66,55

24.12.10 01101212360186 Subministro enerxía eléctrica 
bombeo Brans de Abaixo 

920/221.00 65,76

24.12.10 01101212409649 Subministro enerxía eléctrica 
bombeo Forxán 

920/221.00 64,99

04.12.10 01101210357522 Subministro alumado público 
Boaventura 

920/221.00 64,84

10.12.10 01101210588710 Subministro alumado público 
Reboredo Pequeno 

920/221.00 63,04

04.12.10 01101210409748 Subministro alumado público 
Tourís 

920/221.00 59,53
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14.12.10 01101211017660 Subministro alumado público 
Pousada 

920/221.00 55,78

04.12.10 01101210443361 Subministro enerxía eléctrica Os 
Ánxeles nº 6 

920/221.00 53,23

10.12.10 01101210691617 Subministro alumado público 
Reboredo Grande 

920/221.00 48,07

24.12.10 01101212484013 Subministro enerxía eléctrica 
bombeo Brans de Abaixo 

920/221.00 45,75

04.12.10 01101210427004 Subministro alumado público 
Lamiño 

920/221.00 45,23

04.12.10 01101210343376 Subministro enerxía eléctrica A 
Igrexa nº 10 

920/221.00 44,18

10.12.10 01101240589079 Subministro alumado público 
Guisande 

920/221.00 42,99

04.12.10 01101210427005 Subministro alumado público 
Nináns 

920/221.00 39,49

04.12.10 01101210375335 Subministro enerxía eléctrica 
Fonte Paredes 

920/221.00 38,83

04.12.10 01101210444124 Subministro alumado público 
Ardións 

920/221.00 38,20

14.12.10 01101211015866 Subministro alumado público 
Gronzo 

920/221.00 37,57

10.12.10 01101210712112 Subministro alumado público 
Gontade 

920/221.00 36,04

04.12.10 01101210390725 Subministro enerxía eléctrica obra 
Fonte Paredes nº 3 

920/221.00 35,82

04.12.10 01101210392564 Subministro alumado público Mato 920/221.00 34,53

03.12.10 01101210197001 Subministro alumado público Ons 920/221.00 33,65

04.12.10 01101210444122 Subministro alumado público A 
Igrexa 

920/221.00 32,12

04.12.10 01101210392560 Subministro alumado público 
Moldes 

920/221.00 28,27

04.12.10 01101210340569 Subministro alumado público O 
Tremo 

920/221.00 27,47

04.12.10 01101210392562 Subministro alumado público 
Amañecida 

920/221.00 27,07
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10.12.10 01101210730031 Subministro alumado público 
Saime 

920/221.00 25,23

04.12.10 01101210324490 Subministro alumado público 
Cristimil 

920/221.00 24,66

10.12.10 01101210748686 Subministro alumado público A 
Telleira 

920/221.00 23,94

14.12.10 01101210926565 Subministro alumado público 
Pedreira 

920/221.00 22,25

04.12.10 01101210443358 Subministro enerxía eléctrica A 
Igrexa 

920/221.00 22,16

04.12.10 01101210441577 Subministro alumado público 
Cristimil 

920/221.00 21,41

04.12.10 01101210372787 Subministro alumado público 
Soigrexa (Bastavales) 

920/221.00 18,62

04.12.10 01101210324196 Subministro enerxía eléctrica 
Avda. Santa Minia nº 42 

920/221.00 17,25

24.12.10 01101212519201 Subministro enerxía eléctrica 
bombeo Mourentáns 

920/221.00 14,27

10.12.10 01101210732934 Subministro enerxía eléctrica 
Sabaxáns nº 60 

920/221.00 12,48

04.12.10 01101210332763 Submininstro enerxía eléctrica 
Médico Mourentáns 

920/221.00 12,33

04.12.10 01101210442441 Subministro alumado público 
Guitiande  

920/221.00 11,20

04.12.10 01101210390103 Subministro alumado público 
Lamiño 9890 

920/221.00 9,22

04.12.10 01101210427000 Subministro enerxía eléctrica Os 
Ánxeles 

920/221.00 6,68

04.12.10 01101210427001 Subministro enerxía eléctrica 
Tembra nº 16 

920/221.00 4,72

04.12.10 01101210341347 Subministro enerxía eléctrica A 
Graña 9701 

920/221.00 4,68

14.12.10 01101210990019 Subministro enerxía eléctrica 
colexio Alqueidón 

920/221.00 4,18

04.12.10 01101210427002 Subministro enerxía eléctrica A 
Igrexa 

920/221.00 3,85

04.12.10 01101210458253 Subministro enerxía eléctrica 920/221.00 -0,48
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Fonte Paredes nº 42 

04.12.10 01101210391823 Subministro alumado público 
Vioxo de Abaixo 

920/221.00 -4,33

04.12.10 01101210341100 Subministro enerxía eléctrica Rua 
Pedriñas nº 2 

920/221.00 -8,26

10.12.10 01101210712504 Subministro alumado público A 
Igrexa 

920/221.00 -137,79

TOTAL 20.443,45 

 

Segundo.- Aplicar con cargo as partidas recollidas expecificamente no expediente de 
modificación de créditos MC22/2011 estas obrigas. 

A efectividade deste acordo quedará condicionada á aprobación definitiva e entrada en vigor do 
expediente de modificación de créditos citado que dará cobertura orzamentaria ao presente 
expediente. 

Debate: 

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que aínda que sabemos que é un mecanismo legal 
vémonos na necesidade de abstermos porque non sabemos se existen defectos de tramitación 
porque non existe fiscalización de Intervención e hai facturas de 2002 que non sabemos 
porqué non se pagaron. 

O Sr. Alcalde sinala que son facturas que non necesitan fiscalización e a maioría son de Espina 
e Delfín. 

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que xa sei que non necesitan fiscalización e que 
comecei dicindo que o mecanismo é legal e xa sei que se ten que facer fronte a estes gastos e 
nos abstemos por non existir fiscalización, se poidesemos fiscalizar votaríamos a favor. 

Votación e resultado: 

Sometida a votación a proposta ditaminada, dáse o seguinte resultado: 

Votos a favor:8, pertencentes ao grupo municipal do PSG-PSOE (8). 

Votos en contra:0. 

Abstencións:4, pertencentes ao grupo municipal do PP (4). 

Queda aprobada a proposta nos seus propios termos. 

O Sr. Alcalde declara rematado o acto, e a sesión foi levantada sendo as trece horas e vinte e 
oito minutos, procedéndose a redactar a acta, de todo o cal, eu, como secretario, dou fe. 

O Alcalde.                                                                                    O Secretario. 

Vº e Prace. 

 

Asd. José Luis García García.                                                 Asd. Javier Nieves González. 


