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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO DE 
BRIÓN O DÍA 3 DE NOVEMBRO DE 2011. 

No salón de plenos da Casa do Concello de Brión, sendo as 13,00 horas do día 3 de novembro 
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:  

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. CARLOS TOMÉ FONDO. (PP). 

Dª MERCEDES GLORIA VÁZQUEZ GARCÍA. (PP) 

Dª MARÍA DEL MAR COBAS CAJUSO. (PP) 

D. XESÚS PENA ESPIÑA.(BNG) 

NON ASISTEN: 

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

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

Dª MÓNICA PATO MAGARIÑOS. (PP) 

SECRETARIO: D. JAVIER NIEVES GONZÁLEZ, Secretario 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 DA ACTA DA SESIÓN DO 19 DE OUTUBRO DE 2011. 

2º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 

3º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 
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4º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS 
DE NATUREZA URBANA. 

5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ACTIVIDADES E SERVIZOS RELACIONADOS COA 
HIXIENE URBANA. 

6º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS 
RESIDUAIS. 

7º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA. 

____________________________________________________________________________ 

1º) APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 19 DE OUTUBRO 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 á acta da sesión do 19 de outubro de 2011. 
Sometida a votación, o Pleno do Concello por unanimidade dos dez membros presentes 
acorda aprobala sen ningunha rectificación. 

2º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 

Dada conta da proposta da Alcaldía do 25.10.2011, que transcrita di: 

No RDL 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias e urxentes establécese no seu 
Título I, que as entidades locais que liquidaran os seus presupostos de 2008 con remanente de 
tesourería negativo e operacións pendentes de aplicar ao orzamento, poderán financiar o seu 
importe con endebedamento bancario. A operación de endebedamento requirirá a aprobación 
pola entidade local dun plan de saneamento. Este plan de saneamento foi aprobado o 30 de 
xuño de 2009 polo Concello Pleno e nel se acorda o incremento dos tipos impositivos ata o 
importe necesario para a xeneración dos suficientes recursos e dentro dos límites previstos no 
texto refundido da Lei reguladora de facendas locais. 

Considerando pois necesario proceder á modificación da ordenanza fiscal núm. 1-I reguladora 
do imposto sobre bens inmobles, en execución do mencionado acordo plenario, modificación 
que consistirá no incremento do tipo impostivo xeral do 0,42% ao 0,43%. 

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

1º) Aprobar provisionalmente a modificación da  vixente ordenanza fiscal nº 1-I, reguladora do 
imposto sobre bens inmobles, publicada no BOP da Coruña núm. 270, do 24.12.2009, 
modificada por acordo do Pleno do 22.09.2010 publicado no BOP do 15.11.2010, para adaptala 
ao disposto no plan de saneamento aprobado con motivo do RDL 5/2009, de 24 de abril, de 
medidas extraordinarias e urxentes, nos seguintes termos: 

-. Se modifica o texto do art. 13, apartado a) 1, que pasa a ter a seguinte redacción: 

a) Bens inmobles de natureza urbana: 
1. O tipo de gravame xeral aplicable aos bens inmobles de natureza urbana 

queda fixado no 0,43%. 
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A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada definitivamente no Boletín Oficial  
da Provincia e de conformidade co artigo 107 da Lei 7/1985 , de 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local, comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2012, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación 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 modificación aprobada no BOP para a súa entrada en vigor, consonte co disposto no art. 17 
do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais. 

Debate: 

O Sr. Alcalde sinala que a modificación é consecuencia do plan de saneamento aprobado polo 
Pleno. 

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que non é momento de subir os impostos polos 
graves problemas económicos que ten a xente, que existen moitos veciños de Brión con 
embargos e tamén que non poden pagar o aluguer, que deben xestionarse mellor os recursos 
e non subir os impostos. 

O Sr. Alcalde sinala que o compromiso do Pleno foi facer o que estamos a facer en aplicación 
do plan de saneamento; que o PP en sitios nos que goberna sube os impostos, e remata 
sinalando que paréceme moi serio que se se tomou un compromiso agora se incumpra. 

O Sr. Concelleiro Pena Espiña sinala que a miña intervención é para o conxunto dos tributos 
que se van modificar e teño que dicir que son subidas en conxunto moderadas, en aplicación 
do plan de saneamento, e creo que como debe prevalecer o bo servizo que se de á cidadanía, 
debe aprobarse a subida en xeral, porque tamén son subidas pouco significativas e remata 
sinalando que debe prevalecer o servizo á cidadanía de calidade. 

Votación e resultado: 

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

Votos a favor: 7, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (6) e Mixto (1)(BNG). 

Votos en contra: 0 

Abstencións: 3, pertencentes ao grupo municipal do PP (3). 

Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos. 

3º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

Dada conta da proposta da Alcaldía do 24.10.2011, que transcrita di: 

No RDL 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias e urxentes establécese no seu 
Título I, que as entidades locais que liquidaran os seus presupostos de 2008 con remanente de 
tesourería negativo e operacións pendentes de aplicar ao orzamento, poderán financiar o seu 
importe con endebedamento bancario. A operación de endebedamento requirirá a aprobación 
pola entidade local dun plan de saneamento. Este plan de saneamento foi aprobado o 30 de 
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xuño de 2009 polo Concello Pleno e nel se acorda o incremento dos tipos impositivos ata o 
importe necesario para a xeneración dos suficientes recursos e dentro dos límites previstos no 
texto refundido da Lei reguladora de facendas locais. 

Considerando pois necesario proceder á modificación  da ordenanza fiscal núm.3-I reguladora 
do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, en execución do mencionado acordo 
plenario, modificación que consistirá no incremento do coeficiente a aplicar sobre as cotas do 
1,12 ao 1,13. 

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

1º) Aprobar provisionalmente a modificación da  vixente ordenanza fiscal núm.3-I reguladora do 
imposto sobre vehículos de tracción mecánica, publicada no BOP da Coruña núm. 270, do 
24.12.2009, modificada por acordo do Pleno do 22.09.2010 publicado no BOP do 15.11.2010, 
para adaptala ao disposto no plan de saneamento aprobado con motivo do RDL 5/2009, de 24 
de abril de medidas extraordinarias e urxentes, nos seguintes termos: 

-. Se modifica o texto do art. 8, apartados 1 e 3, que pasan a ter a seguinte redacción: 

1. O imposto esixirase de acordo co cadro de tarifas establecido no artigo 95.1 do texto 
refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado por RD Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, que se incrementará, dentro dos límites permitidos polo artigo 95.4 da referida Lei, pola 
aplicación sobre o mesmo dun coeficiente do 1,13 polo que as cotas a satisfacer serán as 
seguintes:  

TARIFAS 

a ) Turismos 

Tarifa  Potencia e clase do vehículo Cota 

a.1  De menos de 8 cabalos fiscais   14,26 €      

a.2  De 8  ata 11,99 cabalos fiscais 38,51 € 

a.3  De 12  ata 15,99 cabalos fiscais 81,29 € 

a.4  De 16 ata  19,99 cabalos fiscais 101,26 € 

a.5  De 20 cabalos fiscais en adiante 126,56 € 

 

 b) Autobuses 

Tarifa  Potencia e clase do vehículo Cota 

b.1  De menos de 21 prazas  94,13  €      

b.2  De 21 a 50 prazas 134,06 € 
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b.3  De máis de 50 prazas 167,58 € 

 

c) Camións 

Tarifa  Potencia e clase do vehículo Cota 

c.1  De menos de 1.000 quilogramos de carga útil  47,78 €      

c.2  De 1.000  a 2.999 quilogramos de carga útil 94,13 € 

c.3  De máis de 2.999 a 9.999 quilogramos de carga útil 134,06 € 

c.4  De máis de 9.999 quilogramos de carga útil 167,58 € 

 

 

d) Tractores 

Tarifa  Potencia e clase do vehículo Cota 

d.1  De menos de 16 cabalos fiscais  19,97 €      

d.2  De 16 a 25 cabalos fiscais 31,38 € 

d.3  De máis de 25 cabalos fiscais 94,13 € 

 

e) Remolques e semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica 

Tarifa  Potencia e clase do vehículo Cota 

e.1  De menos de 1.000 e máis de 750 quilogramos de carga útil  19,97 €      

e.2  De 1.000 a 2.999 quilogramos de carga útil 31,38 € 

e.3  De máis de 2.999 quilogramos de carga útil 94,13 € 

 

f) Vehículos 

Tarifa  Potencia e clase do vehículo Cota 
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f.1  Ciclomotores  4,99 €      

f.2  Motocicletas ata 125 c.c.  4,99  € 

f.3  Motocicletas de máis de 125 ata 250 c.c. 8,55  € 

f.4  Motocicletas de máis de 250 ata 500 c.c. 17,12 € 

f.5  Motocicletas de máis de 500 c.c. ata 1.000 c.c 34,23 € 

f.6  Motocicletas de máis de 1.000 c.c. 68,45 € 

 

    3. No caso de que nas leis de presupostos do Estado se modificara o cadro de tarifas 
recollido no artigo 95.1 do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado por 
RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o indicado coeficiente de 1,13 aplicarase sobre as novas 
tarifas fixadas nas referidas leis de presupostos estatais. 

A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada definitivamente no Boletín Oficial  
da Provincia e de conformidade co artigo 107 da Lei 7/1985 , de 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local, comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2012, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación 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 modificación aprobada no BOP para a súa entrada en vigor, consonte co disposto no art. 17 
do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais. 

Debate: 

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que os tempos cambiaron e que o que suceda 
noutros concellos a nós non nos interesa; lle dicimos que non é a mesma situación do ano 
pasado que a deste, que non é estar en contra dun posicionamento que nós aprobamos, que 
as cousas cambiaron, que ao mellor debe saír vostede do despacho, ver as corredoiras, e ver 
como está a xente, e ao mellor chegaríamos a algún acordo. 

O Sr. Alcalde sinala que somos pioneiros en moitas cousas, vostede mesmo elixiu Brión para 
vivir; cada día cambian as cousas, pero son os compromisos que tíñamos, non veña con 
demagoxia, a situación é moi mala, pero hai administracións que se comportan dun xeito e 
outras doutro porque diante da Casa do Concello temos unha corredoira que é unha estrada 
autonómica e se poden díganllo ao titular da mesma, e remata sinalando que falar por falar non 
me parece serio. 

Votación e resultado: 

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

Votos a favor: 7, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (6) e Mixto (1)(BNG). 
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Votos en contra: 0 

Abstencións: 3, pertencentes ao grupo municipal do PP (3). 

Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos. 

4º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS 
DE NATUREZA URBANA. 

Dada conta da proposta da Alcaldía do 25.10.2011, que transcrita di: 

No RDL 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias e urxentes establécese no seu 
Título I, que as entidades locais que liquidaran os seus presupostos de 2008 con remanente de 
tesourería negativo e operacións pendentes de aplicar ao orzamento, poderán financiar o seu 
importe con endebedamento bancario. A operación de endebedamento requirirá a aprobación 
pola entidade local dun plan de saneamento. Este plan de saneamento foi aprobado o 30 de 
xuño de 2009 polo Concello Pleno e nel se acorda o incremento dos coeficientes a aplicar 
sobre as cotas de tipos impositivos ata o importe necesario para a xeneración dos suficientes 
recursos e dentro dos límites previstos no texto refundido da Lei reguladora de facendas locais. 

Considerando pois necesario proceder á modificación da ordenanza fiscal núm. 5-I reguladora 
do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana, en execución do 
mencionado acordo plenario, modificación que consistirá no incremento da porcentaxe anual 
nun 2%. 

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

1º) Aprobar provisionalmente a modificación da vixente ordenanza fiscal núm. 5-I reguladora do 
imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana, publicada no BOP da 
Coruña núm. 274, do 24.12.2009, modificada por acordo do Pleno do 22.09.2010 publicado no 
BOP do 15.11.2010, para adaptala ao disposto no plan de saneamento aprobado con motivo 
do RDL 5/2009, de 24 de abril de medidas extraordinarias e urxentes, nos seguintes termos: 

-. Se modifica o cadro do art. 8 apartado 1, que pasa a ter a seguinte redacción: 

a) Periodos de un (1) ata cinco anos: 2,44 por cento. 

b) Periodos  de ata dez anos: 2,33 por cento. 

c) Periodos de ata quince anos: 2,22 por cento. 

d) Periodos de ata vinte anos: 2,12 por cento 

A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada definitivamente no Boletín Oficial  
da Provincia e de conformidade co artigo 107 da Lei 7/1985 , de 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local, comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2012, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación 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 modificación aprobada no BOP para a súa entrada en vigor, consonte co disposto no art. 17 
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do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais. 

Debate: 

Sen debate. 

Votación e resultado: 

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

Votos a favor: 7, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (6) e Mixto (1)(BNG). 

Votos en contra: 0. 

Abstencións: 3, pertencentes ao grupo municipal do PP (3). 

Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos. 

5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ACTIVIDADES E SERVIZOS RELACIONADOS COA 
HIXIENE URBANA. 

Dada conta da proposta da Alcaldía do 24.10.2011, que transcrita di: 

No RDL 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias e urxentes establécese no seu 
Título I, que as entidades locais que liquidaran os seus presupostos de 2008 con remanente de 
tesourería negativo e operacións pendentes de aplicar ao orzamento, poderán financiar o seu 
importe con endebedamento bancario. A operación de endebedamento requirirá a aprobación 
pola entidade local dun plan de saneamento. Este plan de saneamento foi aprobado o 30 de 
xuño de 2009 polo Concello Pleno e nel se acorda o incremento dos coeficientes a aplicar 
sobre as cotas de tipos impositivos ata o importe necesario para a xeneración dos suficientes 
recursos e dentro dos límites previstos no texto refundido da Lei reguladora de facendas locais. 

Considerando pois necesario proceder á modificación da ordenanza fiscal núm. 15-T 
reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana, modificación 
que consistirá no incremento do coeficiente sobre as cotas nun 2% máis o IPC do 3,1% de 
setembro de 2010 a setembro de 2011, co fin de que as cotas se aproximen aos custos que 
xenera a prestación do servizo. 

Visto o expediente tramitado, o informe de Secretaría e o informe técnico económico de 
Intervención sobre o custe do servizo, propoño ao Pleno do Concello a adopción do seguinte 
acordo: 

1º) Aprobar provisionalmente a modificación da vixente ordenanza fiscal núm. 15-T reguladora 
da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana, publicada no BOP da 
Coruña núm. 270, do 24.12.2009, modificada por acordo do Pleno do 22.09.2010 publicado no 
BOP do 15.11.2010, para adaptala ao disposto no plan de saneamento aprobado con motivo 
do RDL 5/2009, de 24 de abril de medidas extraordinarias e urxentes, e para que as cotas se 
aproximen aos custos que xenera a prestación do servizo. 

-. Se modifica o Anexo:Tarifas, que pasa a ter a seguinte redacción: 

ANEXO: TARIFAS 

TARIFA Nº 1: XESTIÓN DO LIXO DOMICILIARIO E RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
ASIMILABLES  
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Epígrafe 10.-Vivendas:  77,18

Concepto 1000: Recollida  

Epígrafe 11: Aloxamentos e centros de ensinanza:  

Concepto 1100: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 5 estrelas, por cada 
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 183,91 euros)  20,60

Concepto 1101: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 4 estrelas, por cada 
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 183,91 euros)  19,61

Concepto 1102: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 3 estrelas, por cada 
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 183,91 euros)  16,24

Concepto 1103: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 2 estrelas, por cada 
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 183,91 euros)  14,89

Concepto 1104: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 1 estrela e 
campamentos de turismo, por cada praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 167,03 
euros)  

13,52

Concepto 1105: pensións de 2 estrelas e campamentos de turismo e albergues 
xuvenís, por cada praza e ano, euros:  4,46

Concepto 1106: pensións de 1 estrela, por cada praza e ano, euros: (cun mínimo ó 
ano de 167,03 euros)  13,52

Concepto 1107: fondas, por cada praza e ano (cun mínimo anual de 97,63 euros)  8,23

Concepto 1108: casas de hospedaxe, por cada praza ó ano, euros: (cun mínimo 
anual de 93,21 euros)  6,60

Concepto 1109: hospitais, sanatorios e demais centros sanitarios asistenciais, por 
cada praza, ó ano, euros: (cun mínimo de 467,06 euros anuais)  38,83

Concepto 1110: Centros Docentes, Colexios Maiores e Residencias de Estudiantes 
con réxime de pensión alimenticia, por cada praza ó ano, euros (cun mínimo de 
401,82 euros).  

13,52

Concepto 1111: Centros Docentes, Colexios Maiores e Residencias de Estudiantes, 
sen réxime de pensión alimenticia, por cada Centro, ó ano  330,27

Concepto 1112: Centros de ensinanza que realizan a súa actividade en locais de 
menos de 100 m2  165,15

Epígrafe 12: Locais  
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Concepto 1200: RESTAURANTES  

120000 De Categoría de Luxo  726,62

120001 De Categoría 1ª  660,56

120002 De Categoría 2ª  536,70

120003 De Categoría 3ª  429,31

120004 De Categoría 4ª  322,04

Concepto 1201: CAFETERÍAS  

120100 De Categoría Especial  578,01

120101 De Categoría 1ª  454,15

120102 De Categoría 2ª  371,58

120103 De Categoría 3ª  181,65

Concepto 1202: BARES     

120200 De Categoría Especial, epígrafe 673.1 I.A.E.  660,56

120201 Otros cafés e bares, epígrafe 673.2 I.A.E. (zona urbana)  148,57

120201 Otros cafés e bares, epígrafe 673.2 I.A.E. (resto)  123,87

Concepto 1203: SALAS DE FESTAS, DISCOTECAS, WHISKERÍAS, BINGOS E 
SIMILARES  660,55

Concepto 1204: CÍRCULOS E CLUBES   

120400 Con restaurante e/ou cafetería  412,86

120401 Os demais  206,42

Concepto 1205: TEATROS E CINES   

120500 Teatros e Cines con local pechado  280,75

120501 Teatros e Cines con local aberto  82,57

Concepto 1207 FÁBRICAS, TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓBILES, 
ASERRADEIROS E GRANDES ALMACÉNS   
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120700 Ata 10 empregados   

120700.00 De 1 empregado  130,84

120700.01 De 2 a 4 empregados  196,26

120700.02 De 5 a 7 empregados  261,69

120700.03 De 8 a 10 empregados  327,11

120701 Máis de 10 empregados, ata 20  523,37

120702 Máis de 20 empregados, ata 50  1046,77

120703 Máis de 50 empregados, ata 100  1912,07

120704 Máis de 100 empregados  3811,48

 

Concepto 1208: MERCADOS,SUPERMERCADOS, COMERCIOS O POR MAIOR DE 
PRODUCTOS ALIMENTARIOS E ESTABLECEMENTOS AGROALIMENTARIOS  

120801 Establecementos en réxime de autoservicio e mixto, distintos dos 
contemplados no epígrafe 661.2 da Sección 1ª das tarifas do Imposto sobre 
Actividades Económicas:  

   

120801.00 Con superficie superior a 400 m2  1962,69

120801.01 Con superficie comprendida entre 399 m2 e 120 m2  392,54

120801.02 Con superficie comprendida entre 120 m2 e 60 m2  261,69

120801.03 Con superficie inferior a 60 m2  130,84

120802 Outros establecementos:   

120802.00 Pescaderías e carnicerías, verdulerías e froiterías  130,84

120802.01 Os demais establecementos  99,08

120803 Mercados Centrais de Maioristas:   

120803.00 Entidades Xestoras dos Mercados Centrais Maioristas  2690,34

120803.01 Por cada posto modular  388,31
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Concepto 1209: ENTIDADES BANCARIAS E CAIXAS DE AFORROS, 
GASOLINERAS E ESTACIÓNS DE SERVICIOS.   

Concepto 120901 Entidades Bancarias e Caixas de Aforro  784,42

Concepto 120902 Gasolineiras e Estacións de Servicio, por surtidor (ata un máximo 
de 529,54 euros)  165,14

Concepto 1210: CENTROS OFICIAIS (Productores de menos de 1000 l de residuos, 
por día):     

121000 Ata 500 m2 de superficie  348,28

121001 Dende 500 m2 ata 1000 m2 de superficie  697,56

121002 Máis de 1000 m2 de superficie  1045,85

Concepto 1211: LOCAIS, ESTABLECEMENTOS E TODA CLASE DE 
INSTALACIÓNS DE CARÁCTER PÚBLICO OU PRIVADO, NON COMPRENDIDOS 
EN CONCEPTOS ANTERIORES E GRANDES PRODUCTORES DE RESIDUOS  

 

121100 Por cada fracción de 100 litros de residuos xerados ó día, ó ano  206,42 

NOTA: Pa os efectos da notificación da cota derivada deste concepto, os obrigados 
ao pagamento  deberán declara-la media de residuos xerados, previo requirimento, 
para iso, pola Inspección do Servicio, que poderá rectifica-las declaracións 
formuladas ou estimar de oficio o volume de residuos no caso de falta de declaración.  

 

Concepto 1212: DESPACHOS PROFESIONAIS  99,08

Concepto 1213: POSTOS, QUIOSCOS E CALQUERA OUTRO CON INSTALACIÓN 
PERMANENTE NA VÍA PÚBLICA E NON SUXEITO POR CONCEPTOS 
ANTERIORES DESTAS TARIFAS  

31,20

Concepto 1214: DEMAIS LOCAIS E NEGOCIOS NON COMPRENDIDOS NOS 
EPÍGRAFES E CONCEPTOS ANTERIORES  99,08

NOTA COMÚN Á TARIFA Nº 1: As cotas reseñadas nesta tarifa teñen carácter de mínimas, 
podendo os servizos de inspección, con comunicación e audiencia ó interesado, axustalas ó 
volume de residuos xerados, tomando como base para o cálculo o Concepto 121100.  

TARIFA Nº 2: POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE TRATAMENTO  

Epígrafe 20.-Instalacións de tratamento  

Concepto 2001: Polo tratamento de cada Kg de residuos sólidos clasificado nas 
fraccións utilizadas para recollida selectiva. O mínimo de percepción non será inferior 
a 2,90 euros.  

0,03
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Concepto 2002: Polo tratamento de cada Kg de residuos sólidos sen clasificar. O 
mínimo de percepción non será inferior a 3,66 euros.  0,05

Concepto 2003: Carga e transporte de residuos urbanos a instalacións de tratamento. 
Por cada Kg de residuos urbanos, euros: (cun mínimo de 41.10 euros).  0,13

TARIFA Nº 3: POR LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS DE LUGARES ONDE SE CELEBRARÁN 
ACTOS PÚBLICOS  

Epígrafe 30.-Limpeza  

Por cada m2 de limpeza da vía pública, euros (cun mínimo de 51,52 euros):  0,03

Epígrafe 31.-Carga e transporte de residuos sólidos urbanos a vertedeiros:   

Concepto 3100: Por cada Kg de residuos sólidos urbanos, euros (cun mínimo de 
41,10 euros):  0,13 

Concepto 3101: Por cada m3 de residuos inertes, euros (cun mínimo de 41,09 euros):  12,94

NOTA: A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b) desta 
Ordenanza  

TARIFA Nº 4: POR RETIRADA DE VEHÍCULOS  

Epígrafe 40.-Recollida de vehículos  

Concepto 4000: Pola retirada de motocicletas, velocípedos, triciclos, motocarros e 
demais vehículos de características análogas.  29,23

Concepto 4001: Pola retirada de toda clase de vehículos turismos, así como 
camionetas, furgonetas e demais vehículos de características análogas con tara 
inferior a 1.000 Kg.  

60,39

Concepto 4002: Pola retirada de camións, tractores, turismos , remolques, 
camionetas, furgonetas e demais vehículos de características análogas con tara 
superior a 1.000 Kg.  

149,71

Epígrafe 41.-Depósito de vehículos  

Concepto 4100: Motocicletas, velocípedos, triciclos, motocarros e demais vehículos 
de características análogas, por día  2,36

Concepto 4101: automóbiles de turismo, furgóns, furgonetas e demais vehículos con 
tara inferior a 1.000 Kg., por día  3,72

Concepto 4102: Camións, tractores, remolques, camionetas, furgonetas e demais 
vehículos con tara superior a 1.000 Kg., por día  7,94
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NOTA 1ª.-A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b) 
desta Ordenanza.  

NOTA 2ª.-No caso de que se iniciara a recollida e se realizara o enganche, pero non se 
completara o transporte do vehículo ata o depósito municipal porque non se tivera consumado 
éste debido á presencia do interesado, satisfarase o 50% da tarifa que puidese corresponder.  

NOTA 3ª.-As tarifas por retirada e por depósito de vehículos serán independentes entre si. Non 
obstante, a tarifa por depósito de vehículos só se aplicará no caso de que transcorran 24 horas 
dende a recollida daqueles, sen ser retirados polos seus propietarios.  

 

TARIFA Nº 5: POR RETIRADA DE CONTEDORES DE ENTULLO  

Epígrafe 50.-Retirada e transporte a depósito  102,49 

Epígrafe 51.-Depósito por cada día de estancia  3,33

NOTA.-A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b) desta 
Ordenanza.  

TARIFA Nº 6: LIMPEZA E/OU RETIRADA DE CARTEIS, SOPORTES, PANCARTAS E 
PINTADAS  

Epígrafe 60.-Por limpeza e retirada de carteis, soportes, pintadas e pancartas  Euros 

Concepto 6001: Por cada m2 de limpeza e de retirada de carteis  22,84

Concepto 6002: Por cada m liñal de limpeza de pintadas  22,84

Concepto 6003: Por cada unidade de pancarta retirada da vía pública, euros:  13,06

NOTA.-A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b) desta 
Ordenanza.  

TARIFA Nº 7: RETIRADA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE ANIMAIS DA VÍA PÚBLICA  

Epígrafe 70.-Por cada unidade de peso menor de 70 Kg, euros:  20,20

Epígrafe 71.-Por unidade de peso superior a 70 Kg, euros:  64,68

TARIFA Nº 8: POLA PRESTACIÓN DOS SERVICIOS E REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES 

REFERIDOS NO ARTIGO 2º, LETRA K 

A cota tributaria será o resultado de aplica-lo número e entidade dos medios persoais e 
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materiais que se utilicen na prestación do servicio, o tempo investido, e a tarifa contida nos 

seguintes epígrafes e conceptos:  

Epígrafe 80.-Persoal  Euros 

Concepto 8000: Técnico superior ou medio, por cada hora ou fracción  57,27

Concepto 8001: Encargado, Xefe, Capataz ou Inspector dos Servicios, por cada 
hora ou fracción  26,23

Concepto 8002: Conductor, Mecánico ou operario, por cada hora ou fracción 
NOTA Concepto 8002: Cada hora liquidada incrementarase nun 15 % adicional en 
concepto de custo derivado da supervisión e dirección da actividade, se esta non se 
liquidara directamente por aplicación do resto de conceptos do Epígrafe 80.  

16,14

Epígrafe 81.-Materiais  Euros 

Concepto 8100: O consumo de materiais computarase, previa valoración da 
Mancomunidade do Barbanza, a prezos de mercado.     

Concepto 8101: Vehículos pesados (varredoira, baldeadora, compactador, 
excavadora, grúa, pluma ou similar) por unidade e hora, sen conductor, euros:  26,23

Concepto 8102: Conductor, Mecánico ou operario, por cada hora ou fracción  16,15

Epígrafe 82.-Desprazamentos  Euros 

Concepto 8200: Por Km percorrido, vehículo pesado, compactadores ida e volta, 
euros:  1,09 

Concepto 8201: Por Km percorrido, vehículos lixeiros.  0,35

NOTA.-A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b) desta 
Ordenanza.  

 

A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada definitivamente no Boletín Oficial  
da Provincia e de conformidade co artigo 107 da Lei 7/1985 , de 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local, comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2012, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación 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 modificación aprobada no BOP para a súa entrada en vigor, consonte co disposto no art. 17 
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do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais. 

Debate: 

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que aquí votamos en contra, que as administracións 
deben estar para dar un servizo, pero que aquí a subida é moi importante, que ao mellor o que 
hai que facer é xestionar mellor os cartos, baixar á realidade e favorecer aos cidadáns. 

O Sr. Alcalde sinala que o que subimos non chega para pagar o custo do servizo. 

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que xa sei que o Concello ten que financiar, pero que 
pola piscina municipal tamén hai que pagar e este servizo de recollida de lixo sí que é 
necesario. 

O Sr. Alcalde remata sinalando que por lei tíñamos que cobrar máis. 

Votación e resultado: 

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

Votos a favor: 7, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (6) e Mixto (1)(BNG). 

Votos en contra: 3, pertencentes ao grupo municipal do PP (3). 

Abstencións: 0. 

Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos. 

6º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS 
RESIDUAIS. 

Dada conta da proposta da Alcaldía do 26.10.2011, que transcrita di: 

Visto o expediente tramitado polo Concello para a modificación da ordenanza fiscal núm. 19 T, 
reguladora da taxa de saneamento e depuración de augas residuais motivado pola necesidade 
de actualizar as tarifas existentes en función do IPC do 3%, do período de agosto 2010 a 
agosto 2011, tratando de conseguir o autofinanciamento do servizo. 

Visto o informe de Secretaría e o informe técnico-económico de Intervención sobre o custo do 
servizo que constitúe o feito impoñible da taxa de saneamento e depuración de augas 
residuais, propoño ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo: 

1º) Aprobar provisionalmente a modificación da vixente ordenanza fiscal núm. 19 T reguladora 
da taxa de saneamento e depuración de augas residuais, publicada no BOP da Coruña núm. 
66, do 23.03.2009, modificada por acordo do Pleno do 20.10.2010 publicado no BOP do 
13.12.2010, nos seguintes termos: 

-. Se modifican as tarifas 1 a 5 do art. 5: Cota Tributaria, que pasan a ter a seguinte redacción: 
  

TARIFA 1. VIVENDAS 

Por cada m³ facturado en abastecemento Tarifa 
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Servicio de saneamento 0,094736 € / m³ 

Servicio de depuración 0,204428 €/ m³ 

 

TARIFA 2. FINCAS E LOCAIS NON DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A VIVENDAS 

Por cada m³ facturado en abastecemento Tarifa 

Servicio de saneamento 0,094736 € / m³ 

Servicio de depuraciòn 0,204428 €/ m³ 

 

TARIFA 3. USUARIOS NON DOTADOS CON AUGA DO ABASTECEMENTO MUNICIPAL 

Cota mensual fixa Tarifa 

 Saneamento 0,947371 €/abo. mes 

 Depuración 2,044280 €/abo. mes 

 

TARIFA 4. INDUSTRIAS NON DOTADAS CON AUGA DO ABASTECEMENTO MUNICIPAL, 
OU QUE UTILICEN XUNTO CA AUGA DA REDE OUTRA DE DISTINTA PROCEDENCIA 

Instalarán ao seu cargo sistemas de medida do caudal para determinación da cantidade a 
facturar. No caso de acordo entre o abonado e concesionario poderáselle practicar un aforo 
que servirá de base para a facturación. As tarifas a aplicar serán as seguintes: 

Por cada m³ medido ou aforado Tarifa 

Servicio de saneamento 0,094736 € / m³ 

Servicio de depuración 0,204428 €/ m³ 

 

TARIFA 5. ACOMETIDAS. 

Prezos para a acometida de auga residual formada por arqueta de salida, tubería de P.V.C., Ø 160 
-200 mm./5 atm., incluída excavación, recheo, demolición e reposición de firme no seu caso, así 
como conexión a pozo o colector existente con kit especial de estanqueidade, para unha 
profundidade máxima de 1,50 m., e para unha lonxitude máxima de 5 m. 

 Tarifa 

Zanxa en terra 349,43 
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Zanxa en asfalto 390,06 

Zanxa en baldosa-
beirarrúa. 

438,22 

 

Todos os prezos anteriores veranse gravados co IVE correspondente. 

A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada definitivamente no Boletín Oficial  
da Provincia e de conformidade co artigo 107 da Lei 7/1985 , de 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local, comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2012, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación 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 modificación aprobada no BOP para a súa entrada en vigor, consonte co disposto no art. 17 
do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais. 

Debate: 

A Srª. Concelleira Vázquez García sinala que vostede Sr. Alcalde di que hai concellos que 
xestionan peor que Brión, sempre mira ao pasado, ao mellor mira a Ames que lles deixaron 
todas as facturas no caixón; que a subida do 3% é moi elevada, que a postura do PP é non 
subir impostos e xestionar mellor, sen políticas de clientelismo, e sen facer arcos de triunfo na 
súa piscina municipal. 

O Sr. Alcalde sinala que vostedes falan de xestión e resulta que nos reducen todas as achegas 
en Sanidade e Educación; que non sei como está Ames pero seguro que teñen que subir o 
mesmo que aquí porque o di a concesión, teñen que aprobalo á forza, como mínimo teñen que 
aprobar isto. 

Votación e resultado: 

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

Votos a favor: 7, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (6) e Mixto (1)(BNG). 

Votos en contra: 0. 

Abstencións: 3, pertencentes ao grupo municipal do PP (3). 

Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos. 

7º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA. 

Dada conta da proposta da Alcaldía do 26.10.2011, que transcrita di: 

Visto o expediente tramitado polo Concello para a modificación da ordenanza fiscal núm. 12 T, 
reguladora da taxa pola subministración de auga motivado pola necesidade de actualizar as 
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tarifas existentes en función do IPC do 3%, do período de agosto 2010 a agosto 2011,  tratando 
de conseguir o autofinanciamento do servizo. 

Visto o informe de Secretaría e o informe técnico-económico de Intervención sobre o custo do 
servizo que constitúe o feito impoñible da taxa pola subministración de auga, propoño ao Pleno 
do Concello a adopción do seguinte acordo: 

1º) Aprobar provisionalmente a modificación da vixente ordenanza fiscal núm. 12 T reguladora 
da taxa pola subministración de auga, publicada no BOP da Coruña núm. 66, do 23.03.2009, 
modificada por acordo do Pleno do 20.10.2010 publicado no BOP do 13.12.2010, nos 
seguintes termos: 

-. Se modifican os epígrafes 1 ao  6 do art.  6: Cota Tributaria, que pasan a ter a seguinte 
redacción: 
     

 Epígrafe 1. Aboados da rede municipal xeral 

    Tarifa Concepto Tarifa 

1.1 Mínimo de 10 m³ , por abonado e mes 0,558 €/ m³ 

1.2 De máis de 10 m³  e ata 15  m³, por abonado e mes 0,729 €/ m³ 

1.3 Máis de 15 m³ por abonado e mes 1,091 €/ m³  

                      

 Epígrafe 2. Aboados da rede de Luaña 

Tarifa  Concepto Tarifa 

2.1 Mínimo de 10 m³ , por abonado e mes 0,411 €/ m³ 

2.2 De máis de 10 m³  e ata 15  m³, por abonado e mes 0,451 €/ m³ 

2.3 Máis de 15 m³ por abonado e mes 0,544 €/ m³  

 

Epígrafe 3. Acometidas 

Os prezos varían dependendo do diámetro da acometida e do tipo de reposición a realizar na 
gabia: 

Prezos para a acometida normal de 1 a 5 m. 

Ø Acometida Terra (A ) Asfalto (B) Baldosa-acera (C ) 

¾” 191,32 246,38 295,12 

1” 206,21 260,23 306,22 
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1 ½ 248,07 302,66 348,68 

2 “ 295,20 348,66 395,22 

 

Prezos para a acometida  de máis de 5 m. 

 ¾” 1” 1 ½ 2 “ 

(A ) incremento € por m 8,88 10,40 14,87 24,97 

(B ) incremento € por m 19,59 21,15 25,57 35,67 

(C ) incremento € por m 23,58 24,47 29,49 39,54 

 

Epígrafe 4. Contadores 

Instalación de contador de 13 mm en batería de contadores ou similar 

Características Tarifa 

Contador de 13 mm , válvula antiretorno e pezas de conexión 78,40 €/ud. 

 

Instalación de arqueta no chan 

Características Tarifa 

Arquetilla de 40 x 40 , contador de 13 mm ,válvula antiretorno e pezas de 
conexión 

174,65 €/ud. 

 

Contador de diámetro superior a 13 mm  

Características 

Según  orzamento para cada caso  

 

Contadores ( sen colocación  ) 

 Ø Tarifa 

Ø 13 mm 53,81 € /ud. 
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Ø 15 mm 61,24 € /ud.  

Ø 20 mm 74,75 € /ud. 

Ø 25 mm 121,77 € /ud. 

Ø 30 mm  170,22 € /ud. 

Ø 40 mm 263,89 € /ud. 

Ø50 mm 576,60 € /ud. 

Ø 65 mm 714,79 € /ud. 

 

Epígrafe 5. Xestión de cobro a impagados 

Cobro ós abonados morosos dos gastos ocasionados pola comunicación dos recibos 
pendentes de pago 

 Tarifa 

Cota 4,05 € / ud. 

 

Epígrafe 6. Desprecintado do contador/Comprobación e precintado de contador no 
instalado polo servicio/Comprobación de contador de abonado con contador patrón 

Esta cota é a que se refire ó reestablecemento do suministro 

 Tarifa 

Cota 27,28 € / ud. 

 

Todos os prezos anteriores veranse gravados co IVE correspondente.  

A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada definitivamente no Boletín Oficial  
da Provincia e de conformidade co artigo 107 da Lei 7/1985 , de 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local, comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2012, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación 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 modificación aprobada no BOP para a súa entrada en vigor, consonte co disposto no art. 17 
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do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais. 

Debate: 

Sen debate. 

Votación e resultado: 

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

Votos a favor: 7, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (6) e Mixto (1)(BNG). 

Votos en contra: 0. 

Abstencións: 3, pertencentes ao grupo municipal do PP (3). 

Queda aprobada a proposta da Alcaldía nos seus propios termos. 

O Sr. Alcalde declara rematado o acto, e a sesión foi levantada sendo as trece horas e vinte e 
cinco 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. 


