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concello.cervantes.cervantes@eidolocal.es

ACTA DA SESiÓN ORDINARIA DA CORPORACiÓN MUNICIPAL CELEBRADA
POLO PLENO MUNICIPAL ODiA VINTENOVE DE XULLO DE 2015.

Asisten:

Concelleiros :

D. Benigno Gómez Tadín
D.Luís Alonso Álvarez
D. Luís García López
D. Eduardo Pérez Gutiérrez.
D. Fermín Digón López
D. José López Fernández
D. Javier Santin Vilor
D. Marcos Rodríguez Santín

Non asiste:
D. Jesús Digón Rodríguez

Secretaria:

Da Alejandra D. Fandiño Sánchez.

No Salón de Plenos do Concello de
Cervantes, sendo as vinte horas do día
vintenove de xullo de dous mil quince en
cumprimento do disposto nos artigos 195 e
196 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño,
do Réxime Electoral Xeral e o artigo 37 do
Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembro, e ao efecto
de proceder á constitución do novo Concello
de Cervantes, á vista dos resultados das
Eleccións Municipais celebradas o día
vintecatro de maio de dous mil quince,
reúnense os Sres. Concelleiros Electos ao
marxe enumerados, asistidos poia Secretaria
que dá fe do acto.

1.0BSERVACIÓNS QUE SE FORMULEN AO BORRADOR DA ACTA DA SESiÓN
CELEBRADA O 17 DE XULLO DE 2015.

Pola Presidencia pregúntaselles ós Sres. Concelleiros asistentes se teñen algo que
obxectar respecto da redacción da acta da sesión celebrada o día 17 de xullo de 2015.

Acto seguido, a Presidencia somete a votación este punto da Orde do día, acadando o
re ultado seguinte:

A Corporación, aproba por unanimidade dos Sres. Concelleiros presentes na sesión o
b rrador da acta das sesión que tivo lugar o día 17 de xullo de 2015.

2 -APROBACiÓN SE PROCEDE DA CONTA XERAL DO ANO 2014.

isto o expediente de tramitación da conta xeral do exercicio 2014.

Non suscitándose debate, sométese a votación, adoptándose poia unanimidade dos
membros presentes o seguinte

ACORDO:

PRIMEIRO. Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2014.

SEGUNDO. Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra
á fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do Texto
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e dido da Lei Regulacfora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto
b~xiilíitillo 2l2004, de 5 de mar:zo

3.- DACIÓN EN CONTA DO INFORME DE SECRETARíA-INTERVENCIÓN
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014, PARA CUMPRIR O ESTABLECIDO NO
ARTIGO 218.1 DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI REGULADORA DAS FACENDAS
LOCAl S NA REDACCiÓN DADA POLA LEI 27/2013 DE 27 DE DECEMBRO DE
RACIONALlZACIÓN E SOSTENIBILlDADE DA ADMINISTRACiÓN LOCAL.

En cumprimento do establecido no artigo 218.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais dase conta do informe de Intervención de data 17 de marzo de
2015, sobre todalas resolucións adoptadas polo Presidente da entidade local
contrarias aos reparos efectuados, informe que se elaborou coa ocasión da tramitación
da conta xeral do exercicio de 2014.

4.-FIXACIÓN DOS FESTIVOS LOCAl S DO CALENDARIO LABORAL DO ANO 2016.

Visto o escrito da Consellería de Traballo e Benestar requirindo antes do día 30 de
setembro, se comunique os dous días que para todo o térmo municipal de Cervantes
que se fixan como Festas Locais no próximo ano 2016, para os efectos de poder
confecciona-lo calendario Laboral da provincia de Lugo para dito ano, e que non deben
coincidir en domingo, nin con ningún día dos sinalados como festas pola Xunta de
Galicia para toda a Comunidade Autónoma, nin coas de ámbito estatal que se
relacionan no citado escrito.-

o Pleno, previa deliberación, en votación ordinaria e por unanimidade dos membros
asistentes, :

ACO ROA:

Primeiro.- Fixar como festas locais no Concello de Cervantes para o ano 2016:

- Dia 9 de febreiro Martes de Entroido.

- Día 20 de maio, festividade da Virxe dos Remedios

S gundo.- Remítase certificación do presente acordo á Delegación Provincial da
nsellería de Traballo e Benestar, aos efectos oportunos.

APROBACiÓN SE PROCEDE DO EXPEDIENTE DE MODIFICACiÓN
RESUPOSTARIA N° 8/2015 DE SUPLEMENTO DE CREDITO FINANCIADO CON
AIXAS DOUTRAS PARTIDAS.

Dase conta da proposta da Alcaldía de data 21 de xullo de 2015, que transcrita
literalmente di:

"MEMORIA DA ALCALDIA
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concello ten unha serie de necesidades urxentes para o seu correcto

~ ADQUISICiÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS para o funcionamento das
oficinas municipais cunha inversión total de 3.500,00 €.

Por esta Alcaldía obsérvase a insuficiencia de crédito na partida correspondente do
estado gastos para facer fronte á inversión referida.

De conformidade coas disposicións vixentes na materia, cando deba realizarse algún
gasto para o que non exista crédito no orzamento vixente, ou sexan insuficientes as
dotacións previstas no mesmo, a Corporación poderá acordar unha concesión de
crédito extraordinario no primeiro dos casos ou un suplemento de crédito para o
segundo dos supostos. Dita modificación de créditos deberá financiarse,
indistintamente, có remanente líquido de tesourería dispoñible no momento da
tramitación do expediente, procedente do sobrante da liquidación do exercicio anterior,
con novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no orzamento, con
dotacións que se estimen reducibles, sen perturbación do respectivo servizo. Tamén
poderá financiarse con recursos procedentes de operacións de crédito nos caos
previstos no arto36 do R.D. 500/1990, de 20 de abril.

Esta Alcaldía, previo informe dos técnicos municipais, estima procedente tramitar o
correspondente expediente de modificación de créditos, que se financiará con baixas
por anulación parcial doutras partidas do Estado de Gastos do presuposto en vigor,
previo estudio das necesidades, de carácter inaprazable, que neste momento ten a
Corporación, somete á consideración do Pleno da Corporación as modificacións que a
continuación se detallan:

1.0.-CREDITOS NECESARIOS

a ) SUPLEMENTO DE CRÉDITOS (partidas dotadas insuficientemente)

información
Consi . Actual Incremento Consi . Final

500,00 3.200,00 3.700,00
TOTAL 3.200,00

RESUMO

Total dos Suplementos de crédito .
IMPORTE TOTAL DA OPERACiÓN .

3.200,00 €
3.200,00 €

2.o._FINANCIACIÓN

Para financiar os novos créditos detallados anteriormente, pódense arbitrar os recursos
seguintes:

o a baixas or anulación arcial ou total doutras artidas
Cantidade a

Consigo Actual minorar Consigo Breve descrición das baixas
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Final

1621.625 3.000,00 -2.500,00

172.624 4.000,00 -700,00

TOTAL '-- --:..---J-3.200,00

b) Con cargo Ó Remanente líquido de Tesourería.

o

Euros
Remanente líquido de Tesourería, o empezar o exercicio .

Euros
o

Disposto no Expdt. nO1/2004 Incorporación
Remanentes .
Remanente dispoñible nesta data .
Cantidade que se precisa utilizar neste expediente .
Diferenza: Cantidade de remanente sobrante .

o
o
O

RESUMO

a) Con cargo a baixas por anulación 3.200,00
b) Con carqo ó Remanente líquido de Tesourería 0,00

TOTAL ........... 3.200,00

PRIMEIRO.- Modificar o Anexo de investimentos do orzamento 2015, adaptándoo ao
presente expediente.

SEGUNDO.- Expor este expediente ao público mediante anuncio inserido no Boletín
Oficial da Provincia, por quince días, durante os cales os interesados poderán
examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase
definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións;
en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas."

A Corporación, en votación ordinaria, por unanimidade e en votación ordinaria,

AC O R D O U:

Primeiro.- Prestar aprobación a proposta da Alcaldía nos séus propios termos.
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6.-ASUNTOS DE URXENCIA

Non houbo

7.- DACIÓN DE CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDíA.

Dase conta dos decretos de Alcaldía dende o 13 de xuño de 2015 ao 23 de xullo de
2015 ao concelleiro do Grupo do PP, D. José López Fernández. Asimesmo se entrega
copia da acta da Xunta de Goberno Local celebrada o 12-03-2015 e 10-06-2015 aos
señores concelleiros non integrantes da mesma.

8.- ROGOS E PREGUNTAS.

Toma a palabra o voceiro de grupo municipal do Partido Popular D. José López
Fernández e pregunta se o camiño de Cabanas Antigas ¿vaise abrir todo?

Resposta o Sr. Alcalde: So temos autorización para abrir un pouco, a obra consiste na
estabilización dos taludes porque se afecta á anchura ou trazado do camiño habería
que facer un estudo de impacto ambiental.

Intervén de novo D. José López Fernández e pregunta sobre a obra de asfaltado de
camiños en Vilaver e sinala que quedaron trozos ,no medio do pobo, sen asfaltar.

Resposta o Alcalde que o camión da empresa non pasaba ben

Intervén o concelleiro D. Marcos Rodriguez Santín e afirma que na casa de Cadenas o
desvio quedou tamén sen asfaltar, xa quedara así outra vez. Neste intre intervén Luis
García que afirma que si non estaba recollido no proxecto non se podía facer.
Contesta Jose López Fernández que "vos sodes o equipo de goberno e polo tanto os
que mandades facer os proxectos, sodes os responsables."

A continuación afirma que na pista que vai de Barra a Catroventos, hai tramos nos que
aparece herba polo medio e tamén recorda que hain unha pista olvidada, a de
Vilartote.
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