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Da fe do acto a Secretaria do Concello dona Silvia Lamelas Soto.
Sendo as vinte horas e trinta minutos pola Presidencia declarase aberta a
sesión.
De seguido, sometendose a debate e aprobación os seguintes asuntos;
1.- APROBACIÓN
ANTERIORES

SE PROCEDE DAS ACTAS

DAS

SESIÓNS

Sometese a votación as actas das sesións do Pleno levadas a cabo o 23.07.2020,
21.08.2020 e 30.06.2020.
La Sra. Requeijo Chao indica que seus apelidos no son correctos e que se proceda a seu
cambio.
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No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de Muras, o trinta
de setembro de dous mil vinte, reúnese o Concello Pleno para celebrar, en primeira
convocatoria, sesión pública ordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde DON
MANUEL REQUEIJO ARNEJO e con asistencia dos Concelleiros:
DONA BELEN CHAO RAMIL
DONA CRISTINA FRANCO PARDO
DON MARIO ROUCO REY
DONA MARIA EUGENIA REQUEIJO CHAO
DON JESÚS TRASTOY CAMBA
DON ALBERTO DÍAZ DÍAZ

ACTA DO PLENO

Sometese o punto a votación.
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade, acordan aprobar as actas
tendo en conta que os apelidos correctos da concelleira Maria Eugenia son REQUEIJO
CHAO.
2.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.
Considerando o informe emitido pola Secretaría en relación co procedemento e a
Lexislación aplicable para proceder á modificación da Ordenanza fiscal reguladora da
taxa pola expedición de documentos administrativos.
Tendo en conta o Informe de Intervención.
Considerando o proxecto de modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
expedición de documentos administrativos.
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Silvia Lamelas Soto (1 para 2)
Secretaria - Interventora
Data de Sinatura: 27/10/2020
HASH: b6e08577e87a91d0e4e1a0e22a5cde20

ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO
PLENO O DÍA 30 DE SETEMBRO DE 2020
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É por iso polo que propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordó:
ACORDO
PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
expedición de documentos administrativos coa redacción que a continuación se recolle:
ORDENANZA FISCAL, REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentación
administrativa que fose provocada polo particular ou beneficiario aínda que este non
o solicitase.
3. Non estarán suxeitos a esta taxa a tramitación de documentos e expedientes
necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as consultas tributarias, os
expedientes de devolución de ingresos indebidos e os recursos administrativos
contra resolucións municipais de calquera índole.
Artigo 3.-Suxeito pasivo
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se
refire o artigo 35 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou en favor dos que
se faga a expedición do documento ou a tramitación do expediente.
Artigo 4.- Responsables
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas
físicas e xurídicas a que se refiren os Artigos 41 e 42 da Lei Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos,
interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral
nos supostos e co alcance que sinala o Artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5.- Base impoñible
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Artigo 2.- Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade administrativa desenvolvida para a
tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de
expedientes dos que entenda a Administración ou as autoridades municipais.
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En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 106 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, o Concello de Muras
establece a taxa pola expedición de documentos administrativos, a que se refire o Artigo
20.4.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo cal se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

ACTA DO PLENO

Artigo 1.-Fundamento e natureza.
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Constituirá a base impoñible da presente exacción a natureza dos expedientes a tramitar
e documentos a expedir.
Artigo 6.- Cota tributaria
A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos
documentos ou expedientes a tramitar, de acordo cas tarifas que conteñen os apartados
seguintes:

15,00€
100,00€
50,00€
0,10€
0,20€
300,00€
100,00€
100,00€/
por cada
inspección

6,00€
6,00€
3,00€
0,10€
0,20€
3,00€
50,00€
30,00€
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12,00€
3,00€
3,00€
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3,00€

ACTA DO PLENO

1.- PADRON HABITANTES
1.1- Calquera certificación do padrón de habitantes
2.- CERTIFICACIÓNS E CONSULTAS
2.1- Certificados de acordos adoptados polos Órganos de Goberno
2.2- Certificados signos externos
2.3- Certificados Negociado Rendas e Exaccións
2.4- Certificacións expedidas polos distintos negociados e servizos e non
contempladas no presente epígrafe
3.- SERVIZO DE URBANISMO
3.1- Certificación urbanística ordinaria
3.2- Certificacion urbanística con fins de regularizacións catastrais
3.2- Por copia de planos existentes na oficina de Urbanismo, tamaño folio
ou inferior
3.3- Por copia de planos existentes na oficina de Urbanismo, tamaño A-3
3.4- Certificacións autorizacións segregacións de parcelas
3.5- Por cada certificación e informe expedido polo servizo de Urbanismo
e non contemplado nos puntos anteriores
3.6- Informe de inspección inicial e informe de inspección final de
comprobación do estado das vías municipais nas labores de transportes
especiais con vehículos pesados (sacas de madeira, transportes de pezas
eólicas,...); serán feitas as inspeccións necesarias ata que a vía sexa reposta
ao estado inicial.
4. SERVIZO CATASTRAL
4.1- Certificación descritiva e gráfica URBANA
4.2- Certificación descritiva e gráfica RÚSTICA: ata 5 lindeiros
(a partires de 6 lindeiros, incrementarase 1,00€/lindeiro)
4.3- Certificacións literais de referencia catastral urbana ou rústica
4.4- Por cada copia de plano do catastro, tamaño folio ou inferior
4.5- Por cada copia de plano do catastro, tamaño A3
4.6- Calquera outra certificación descritivas e gráficas do Punto de
información catastral
5. SERVIZOS XURIDICOS, CONTRATACIÓN, SECRETARIA
5.1- Bastanteo de poderes
5.2- Certificado boa execución de traballos/contratos/servizos realizados
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A taxa retribúese e nace a obriga de contribuír ao entregarse a solicitude de expedición
dos documentos e tramitación de expedientes suxeitos ao tributo.
Artigo 8.- Liquidación e recadación
Esta taxa liquidarase cumprimentando o modelo correspondente e ingresando o importe
nas dependencias municipais do Rexistro Xeral, que deberán estampar o selo
xustificativo do pago, e dar copia ao administrado.

ACTA DO PLENO

Artigo 7.- Retribución
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ao Concello
5.3- Certificado expedido polo negociado de contratación e non
20,00€
contemplado nos puntos anteriores
5.4- Expedición de documentos xustificativos cambio de titular de
licenzas, rectificación de nomes ou de condicións da mesma a pedimento
15,00€
de parte
6. OUTROS
6.1- Fotocopias de documentos alleos, tamaño folio ou inferior
0,10€/folio
6.2- Fotocopias de documentos alleos, tamaño A3
0,20€/folio
6.3- Por cada páxina enviada por fax
0,10€
6.4- Por cada folio fotocopiado de documentos ou expedientes, realizado a
0,10€
pedimento de parte
6.5- Taxas exame (excepto desempregados previa xustificación)
6,00€

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que
ás mesmas lles corresponde en cada caso, estarase ao disposto nos Artigos 178 e
seguintes da Lei Xeral Tributaria.
Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor da presente Ordenanza fiscal queda derrogada a anterior
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos.
Disposición final
A presente ordenanza entrará en vigor unha vez publicada integramente no Boletín
Oficial da Provincia, e aplicarase a partir do día da súa entrada en vigor ata a súa
modificación ou derrogación expresa.
SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da
Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán
examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas.

Cod. Validación: 6ACKDK7PMMXCFKFX3JW7XL93E | Corrección: https://muras.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 4 a 46

Artigo 9 .- Infraccións e sancións
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Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello
www.concellodemuras.gal.
TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao
expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, en base ao
artigo 17.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos
relacionados con este asunto.
Non obstante o Pleno acordará o que estime oportuno.

3.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS,
INSTALACIÓNS E OBRAS.
Considerando o informe emitido pola Secretaría en relación co procedemento e a
Lexislación aplicable para proceder á modificación da Ordenanza fiscal reguladora do
imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.
Tendo en conta o Informe de Intervención.
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O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade acordan aprobar a
proposición presentada ao Pleno.

ACTA DO PLENO

Sometese o punto a votación

É por iso polo que propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordó:
ACORDO
PRIMEIRO. Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
Construcións, Instalacións e Obras coa redacción que a continuación se recolle:

ORDENANZA
FICAL
REGULADORA
DO
IMPOSTO
SOBRE
CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS DO CONCELLO DE MURAS
Artigo 1.–Natureza e fundamento.
De conformidade co disposto nos artigos 59.2 e 100 e seguintes do Real decreto
lexislativo, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
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Considerando o proxecto de modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto
sobre Construcións, Instalacións e Obras.
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Artigo 4.–Suxeitos pasivos.
Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes, as persoas xurídicas ou as
entidades locais do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que
sexan propietarios da construción, instalación ou obra, sexan ou non propietarios do
inmoble sobre o que se realice aquela. Aos efectos previstos neste artigo terá a
consideración de propietario da construción, instalación ou obra quen soporte os gastos
ou o custe que comporte a súa realización.
No suposto de que a construción, instalación ou obra non sexa realizada polo suxeito
pasivo contribuínte terán a condición de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte
quen solicite a correspondente licenza ou presenten a correspondente declaración
responsable ou comunicación previa ou realicen as construcións, instalacións ou obras.
O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da cota tributaria satisfeita.
Artigo 5.–Base impoñible, cota, tipo de gravame e devengo.
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Artigo 3.–Exencións.
Está exenta do pagamento do imposto a realización de calquera construción, instalación
ou obra da que sexa propietario o Estado, as Comunidades autónomas ou as Entidades
locais, que estando suxeita ao imposto, vaia a ser directamente destinada a estradas,
ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas
augas residuais, aínda que a súa xestión se leve a cabo por organismos autónomos, tanto
si se trata de obras de inversión nova como de conservación.
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Artigo 2.–Feito Impoñible.
Constitúe o feito impoñible do imposto a realización dentro do termo municipal, de
calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da
correspondente licenza de obras ou urbanística, obtivérase ou non dita licenza, ou para a
que se esixa a presentación de declaración responsable ou comunicación previa,
presentáranse ou non, sempre que a expedición da licenza ou actividade de control
corresponda a este Concello. Os actos de edificación e usos do solo que requiran licenza
ou presentación de comunicación previa son os previstos na Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia e na normativa que a desenvolve.
Quedan tamén incluídas no feito impoñible do imposto, as construcións, instalacións e
obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execución municipal ou aquelas
outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesión.
Nestes supostos a licenza aludida no apartado anterior, considerarase outorgada unha
vez ditada a orde de execución, adoptado o acordo ou adxudicada a concesión polos
órganos municipais competentes, con cumprimento da tramitación preceptiva, e
legalmente notificado o acto administrativo o interesado.

ACTA DO PLENO

facendas locais, o Concello de Muras establece o Imposto sobre construcións,
instalacións e obras, nos termos regulados na presente Ordenanza.
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4. A base impoñible deste imposto está constituída polo custe real e efectivo da
construcións, instalación ou obra.
Non forman parte da base impoñible o Imposto sobre o valor engadido e demais
impostos análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos públicos e demais
prestacións patrimoniais de carácter público local relacionadas, no seu caso, coa
construción, instalación ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o
beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre,
estritamente, o custe de execución material.
5. A cota do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame.
6. O tipo de gravame será progresivo segundo a base impoñible indicada na seguinte
táboa.

Artigo 8.–Normas de xestión.
1. Os suxeitos pasivos virán obrigados a presentar solicitude de licenza urbanística,
declaración responsable ou comunicación previa, acompañada dos correspondentes
presupostos, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e a
edificación, tanto estatal, como autonómica e local. A solicitude de licenza
urbanística, declaración responsable ou comunicación previa terá o valor de
declaración tributaria, por canto dos presupostos que se acompañen a aquela
deducirase a base impoñible do imposto. De non mediar solicitude de licenza,
declaración responsable ou comunicación previa antes do inicio das obras, a
conduta, sen prexuízo das súas repercusións urbanísticas, constituirá unha infracción
tributaria, nos termos do artigo 11 da presente ordenanza fiscal.
2. Os suxeitos pasivos que inicien a construción, instalación ou obra e non tiveran
presentado unha comunicación previa ou declaración responsable, nin tiveran
concedida aínda a licenza preceptiva teñen a obriga de presentar, no prazo máximo
dun mes, a contar dende o inicio da construción, instalación ou obra a declaración
tributaria que permita practicar a esta administración a correspondente liquidación
provisional a conta.
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7. A obriga de contribuír nace no intre de comezar a construción, instalación ou obra,
mesmo nos casos en que comece sen ter obtido a licenza que proceda.
Os efectos deste imposto, entenderanse iniciadas as construcións, instalacións ou
obras, salvo proba en contrario, cando fora concedida a preceptiva licenza
municipal; no momento no que sexa retirada a devandita licenza polo interesado ou
o seu representante, ou noutro caso, ó mes da data da resolución.

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

DE

ACTA DO PLENO

IMPORTE
DO TIPO
ORZAMENTO
DE GRAVAME
EXECUCIÓN MATERIAL
Ata 100.000,00 €
1,00%
De 100.001,00 a 300.000,00 €
2,00%
De 300.001,00 a 400.000,00 €
3,00%
De 400.001,00 en adiante
4,00%
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5. O pagamento da autoliquidación presentada ou modificada ou da liquidación
provisional aprobada terán carácter provisorio e serán a conta da liquidación
definitiva que se practique unha vez realizadas as construción, instalación ou obras.
Así, unha vez rematadas estas, e tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e
efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, poderá
modificar, no seu caso, a base impoñible a que se refire o apartado primeiro deste
artigo, facendo a correspondente liquidación definitiva, e esixindo ou reintegrando
ao suxeito pasivo a cantidade que resulte.
6. No suposto de que non se inicien as construcións, instalacións e obras, o interesado
terá dereito a devolución das cantidade, que no seu caso tivera satisfeitas en
concepto de imposto sobor de instalación, construción e obras, sempre e cando
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b) Réxime de liquidación de ingreso directo:
Establécese o réxime de liquidación de ingreso directo para o suposto de
realización de construción, instalación e obras para cuxa realización se esixa a
obtención de licenza de obra ou urbanística. Cando se conceda a licenza
preceptiva, practicarase unha liquidación provisional que será notificada ao
suxeito pasivo para o seu pago nos prazos fixados pola lexislación tributaria.
Este mesmo réxime será o aplicable para os supostos de que a realización de
construción, instalación e obras derive do cumprimento dunha orde de execución
municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo
aprobatorio ou dunha concesión.
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4. O procedemento de xestión do tributo será diferenciado, así:
a) Réxime de autoliquidación:
Establécese o réxime de autoliquidación do imposto para o suposto de
realización de construción, instalacións e obras para cuxa realización se esixa
declaración responsable ou comunicación previa. Así, o suxeito pasivo está
obrigado a presentar xunto ca declaración responsable ou comunicación previa, a
autoliquidación no modelo normalizado facilitado polo Concello e o xustificante
de ter ingresado nas contas municipais a cota resultante. No suposto de que na
autoliquidación presentada se detectaran erros aritméticos, formais ou de
aplicación dos elementos determinantes da base impoñible ou do tipo de
gravame a Administración tributaria poderá ditar unha liquidación
complementaria modificando a citada autoliquidación.
No caso de que a corresponde declaración responsable ou comunicación previa
non obtivera o visto bo, e se deixará sen efecto en aplicación do procedemento
establecido no artigo 26 da Lei 9/2013 de emprendemento e competitividade
económica de Galicia, os suxeitos pasivos terán dereito a devolución das cotas
satisfeitas, previa solicitude.

ACTA DO PLENO

3. A base impoñible para a autoliquidación e liquidación do imposto, determinarase en
función do presuposto presentado polos interesados, salvo que se estime que o
presentado é manifestamente inferior ó custo real e efectivo da construción,
instalación ou obra, en cuxo caso farase a determinación da base impoñible
atendendo os custes reais de execución material determinados polos servizos
técnicos municipais en base ós prezos medios de mercado.
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formule renuncia expresa a licenza, ou sexa declarada a caducidade mediante
resolución administrativa. Do mesmo xeito terá dereito a devolución do ingresado
logo da renuncia expresa a realización das obras nos supostos de presentación dunha
comunicación previa ou declaración responsable.
Artigo 9.–Bonificacións.
Para os efectos do disposto no artigo 103 do Real decreto lexislativo, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establécense
as seguintes bonificacións:

Artigo 10.–Inspección e recadación.
A inspección e recadación do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral
tributaria e disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
Artigo 11.–Infraccións e sancións.
A cualificación das infraccións tributarias e a determinación das sancións que polas
mesmas correspondan, rexerase polo disposto na Lei xeral tributaria e disposicións que
a complementes e desenvolvan, coas especificacións que resulten do texto refundido da
Lei reguladora de facendas locais.
Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor da presente Ordenanza fiscal queda derrogada a anterior
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras deste
Concello.
Disposición final
A presente ordenanza entrará en vigor unha vez publicada integramente no Boletín
Oficial da Provincia, e aplicarase a partir do día da súa entrada en vigor ata a súa
modificación ou derrogación expresa.
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c) Unha bonificación de ata o 95 por cento a favor das construcións, instalacións ou
obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer
circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego que
xustifiquen tal declaración. Corresponderá dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría
simple dos seus membros.
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b) Unha bonificación de ata o 90 por cento a favor das construcións, instalacións ou
obras en edificios ou vivendas comunitarias, que favorezan as condicións de acceso
e habitabilidade dos discapacitados en zonas de uso común, extremo que será
apreciado polos servizos técnicos municipais.

ACTA DO PLENO

a) Unha bonificación de ata o 50 por cento a favor das construcións, instalación ou
obras referentes a vivendas de protección oficial.
A bonificación prevista neste parágrafo aplicarase a cota resultante de aplicar, no seu
caso, a bonificación a que se refire o parágrafo anterior.
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SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da
Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán
examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas.
Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello
www.concellodemuras.gal.

Non obstante o Pleno acordará o que estime oportuno.
Sometese o punto a votación
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade acordan aprobar a
proposición presentada ao Pleno.
4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CONTA XERAL 2019.

ACTA DO PLENO

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir os documentos
relacionados con este asunto.

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao
expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, en base ao
artigo 17.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Considerando que a Comisión Especial de Contas do Concello en sesión celebrada en
data 21.07.2020 emitiu o correspondente informe preceptivo en relación á Conta Xeral
desta corporación relativo ao exercicio 2019.
Considerando que mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia data
30.07.2020 a Conta Xeral –juntamente co informe de devandita comisión- foron
obxecto de exposición ao público durante o prazo de quince días, durante os cales, e
oito máis, os interesados puideron presentar reclamacións, reparos ou observacións.
Considerando que durante o prazo de exposición ao público de devandita Conta, e oito
máis, non presentáronse alegacións.
En base a todo o exposto, proponse ao Pleno da Corporación, o seguinte,
ACORDO
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Considerando que a Secretaria-Interventora procedeu á formación da Conta Xeral desta
Corporación correspondente ao exercicio económico 2019, juntamente con toda a súa
documentación anexa ao mesmo.
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PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do ano 2019.
SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto con toda a documentación que a
integra á fiscalización do Tribunal de Contas e ao Consello de Contas de Galicia, tal e
como se establece no artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e, en
cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e demais normativa concordante, ao
Ministerio de Facenda.
Non obstante o Pleno acordará o que estime oportuno.

Aprobada inicialmente a Revisión Puntual das Normas Subsidiarias por acordo do
Pleno de 6 de abril de 2018, foron sometidas a información pública durante o prazo de
dous meses no Diario Oficial da Xunta de Galicia DOGA nº 72 de 13 de abril de 2018 e
no diario El Progreso de Lugo, de data 11 de abril de 2018, revisión pontual das normas
consistente na creación dun sector de solo urbanizable para uso industrial., nun área
clasificada como “Solo non Urbanizable”. Na proposta reduciuse a superficie do sector
pasando das 12,31Ha expostas inicialmente, as de 11,43 Ha definidas no documento de
aprobación provisional reducíndose a superficie do sector en 0,88 Ha.
Esta redución da superficie debese a adaptación do limite Oeste do sector aos lindeiros
das parcelas, e tamén o aumento da separación entre o sector e a vivenda tradicional
situada o seu Oeste co obxecto de reducir o impacto do sector sobre dita vivenda. A
redución da superficie do sector pódese considerar unha modificación non substancial,
xa que non afecta a tramitación xa realizada, nin as autorizacións xa obtidas.
O Sector substituirá os ámbitos de solo urbano industrial e urbanizable industrial
existentes na actualidade e denominados como áreas 1 e 2 respectivamente, os cales se
atopan sen desenrolar e que pasaran a estar clasificados como,
Area 1: Solo apto para urbanizar:
O ámbito do solo apto para urbanizar emprazado o Oeste o carón do rio Eume manterá a
súa clasificación de solo apto para urbanizar.
O ámbito do solo apto para urbanizar emprazado o Leste clasificarase como ‘Solo
rústico de especial protección.
Area 2: Solo urbano de uso industrial:
O ámbito do solo urbano de uso industrial emprazado fora do ámbito do Núcleo Lineal
de O Burgo clasificarase como ‘Solo rústico de especial protección.
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5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA APROBACIÓN PROVISIONAL DA
REVISIÓN DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DO CONCELLO DE MURAS

ACTA DO PLENO

O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade acordan aprobar a
proposición presentada ao Pleno.

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

Sometese o punto a votación
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O ámbito do solo urbano de uso industrial emprazado dentro do Núcleo Lineal de O
Burgo clasificarase como ‘Solo Urbano de Núcleo Rural’ sendo de aplicación a
ordenanza de solo Urbano de Núcleo Rural Lineal.

Tal como se determina no artigo 83.1 da LSG/2016, calquera modificación do plan
urbanístico haberá de fundamentarse en razóns de interese público debidamente
xustificadas.
A Revisión das NSP 9/1987, xustificase pola razón de interese público da existencia
dunha demanda de solo industrial no Concello de Muras, a cal se propón cubrir nunha
nova área no lugar da Cabana, a cal conta con un emprazamento moito mas idóneo que
o das áreas definidas na MPNS do 7/1993.
Visto que em dito período de información pública non se presentaron alegacións.

ACTA DO PLENO

En base o anterior entendese acertado que o procedemento para a alteración das NSP
9/1987 sexa pola vía da Revisión, o ter por obxecto a adopción de novos criterios
respecto a clasificación do solo motivadas pola aparición de novas circunstancias de
índole económico, e pola necesidade de variar o modelo territorial definido na
Modificación Puntual do 7/1993 das NSP 9/1987.

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

Tal como se determina no artigo 83.2/3 da LSG 2/2016, a alteración do contido dos
instrumentos de plan urbanístico poderase levar a cabo mediante a súa revisión.
Enténdese por revisión do plan xeral a adopción de novos criterios respecto da estrutura
xeral e orgánica do territorio ou a clasificación do solo, motivada pola elección dun
modelo territorial distinto, pola aparición de circunstancias sobrevindas, de carácter
demográfico ou económico, que incidan substancialmente sobre a ordenación ou o
esgotamento da súa capacidade.

- 10 de Marzo de 2016, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
dependente da Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de
Galicia, formulou o informe ambiental estratéxico sobre a Modificación Puntual no que
se resolve non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria,
polo que non procede efectuar consultas ambientais conforme ao artigo 60.7 da LSG
2/2016.
- 14 de Abril de 2016, presentouse ante o Concello Muras, a proposta da Modificación
Puntal, redactada polo arquitecto D. Manuel Eduardo López Vázquez e pola Enxeñeira
Civil e de Montes Dna. Belinda Yepes Jiménez, informándose favorablemente dita
proposta por parta do técnico que subscribe o presente informe en data 5 de Maio de
2016.
- 27 de Febreiro de 2018, presentouse ante o Concello Muras, a proposta da Revisión
das Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Muras, para proceder a súa
aprobación inicial, redactada polo arquitecto D. Manuel Eduardo López Vázquez, pola
Enxeñeira Civil e de Montes Dna. Belinda Yepes Jiménez, e pola Arquitecta Técnica
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Visto que durante o trámite urbanístico se solicitaron os seguintes informes preceptivos
nas datas que se indican:
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Dna. Susana Veiga Raposo. Que dito documento varia sobre o inicialmente presentado
en Abril de 2016 nos seguintes aspectos,
*Trocouse a denominación da proposta de “modificación puntual” pola de “revisión”.
*Incorporouse un resumo executivo.
*Mellorouse a definición da conexión co sistema xeral viario, incorporando un análise
de mobilidade, e a definición gráfica do enlace coa estrada autonómica LU-540.

Trala aprobación inicial e en cumprimento ao tramite previsto no artigo 60.7 da LSG
2/2016 solicitáronse os seguintes informe sectoriais en base ao documento de
aprobación inicial,
- 5 de Xuño de 2018 tivo entrada no rexistro do Concello de Muras o informe favorable
a Modificación Puntual por parte da Dirección Xeral de Telecomunicacións e
Tecnoloxías da Información do Ministerio de Enerxía, Turismo y Axenda Dixital.
- 2 de Xuño de 2018 tivo entrada no rexistro do Concello de Muras o informe da
Modificación Puntual por parte da Subdelegación do Goberno en Lugo onde se
determina o seguinte,
-A Tesourería Xeral da Seguridade Social non vai remitir informes nin a formular
alegacións.
-A Demarcación de Estradas manifesta que a actuación se sitúa integramente fóra da
zona de afección de calquera estrada estatal polo que non emitirá informe.
-Delegación de Economía e Facenda considera que non é preciso presentar alegacións
debido a que non hai inmobles patrimoniais no ámbito do Modificación.
-A Confederación Hidrográfica, verificou que, a pesar de que unha pequena parte do
termo municipal de Muras atópase dentro do ámbito territorial da Demarcación
Hidrográfica, a referida Modificación Puntual localízase na Demarcación Galicia-Costa,
competencia de Augas de Galicia.
- 8 de Novembro de 2018 tivo entrada no rexistro do Concello de Muras o informe da
Xefatura Territorial Lugo do Servizo de Urbanismo dependente da Consellaría de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, relativo ao tramite previsto no
artigo 60.7 da LSG 2/2016 onde se determina o seguinte,
-A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático dependente da
Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia,
formulou o informe ambiental estratéxico sobre esta modificación o 10 de Marzo de
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-6 de Abril de 2018 o Pleno do Concello de Muras aprobou inicialmente a Modificación
Puntual, sendo publicado no DOG nº72 do 13 de Abril de 2018, publicándose unha
corrección de erros no DOG nº77 do 20 de Abril de 2018.

ACTA DO PLENO

-19 de Marzo de 2018 D. Antón Gandoy Fernández, arquitecto e asesor técnico do
Concello de Muras, informou favorablemente sobre a conformidade da revisión do plan
coa lexislación vixente, en cumprimento do determinado no artigo 60.6 da LSG 2/2016.

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

- 2 de Marzo de 2018, D. Manuel Castiñeira Castiñeira funcionario e xefe do servizo de
asistencia xurídica, económica ,e técnica aos concellos da Deputación Provincial de
Lugo informou favorablemente sobre a conformidade da revisión do plan coa
lexislación vixente, en cumprimento do determinado no artigo 60.6 da LSG 2/2016.

- 4 de Maio de 2020 tivo entrada no rexistro do Concello de Muras o informe favorable
a Modificación Puntual por parte de Augas de Galicia, dependente da Consellaría de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia.
- 19 de Agosto de 2020 tivo entrada no rexistro do Concello de Muras o Documento de
Aprobación Provisional da Modificación do Urbanizable uso Industrial en A Cabana
adaptado as determinación do Título III das NTPG 10/2019, e coas corrección e
recomendacións determinadas no distintos informes sectoriais, as cales non se
consideran substanciais. Dito documento se atopa asinado polo arquitecto D. Manuel
Eduardo López Vázquez, pola Enxeñeira Civil e de Montes Dna. Belinda Yepes
Jiménez, e pola Arquitecta Técnica Dona Susana Veiga Raposo.
E por iso polo que propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordó:
PRIMEIRO.- APROBAR PROVISIONALMENTE a revisión puntual das Normas
Subsidiarias do Concello de Muras remitiendo o expediente debidamente dilixenciado á
Xunta de Galicia, tal e como establece o artigo 60 da Lei 2/2016, de 10 de febrero do
Solo de Galicia.
Non obstante o Pleno adoptará o que considere oportuno
Sometese o punto a votación

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

- 22 de Novembro de 2018 tivo entrada no rexistro do Concello de Muras o informe
favorable a Modificación Puntual por parte da Deputación Provincial de Lugo.
- 31 de Marzo de 2020 tivo entrada no rexistro do Concello de Muras o informe
favorable a Modificación Puntual por parte da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)
dependente da Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia.
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2016, nel resólvese que non se somete ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica ordinaria, polo que non procede efectuar consultas ambientais.
-O Servizo de Prevención e Control Integrados da Contaminación dependente da
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Consellaría de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, que no Concello de Muras
non existe ningún solo declarado como contaminado.
-A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior dependente da Consellaría de Presidencia
e Administración Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, informou positivamente non
sendo necesario o seu sometemento ao informe da Comisión Galega de Protección
Civil.
-A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dependente da Consellaría de Cultura,
Educación e ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, informou favorablemente.
-O Instituto de Estudos do Territorio dependente da Consellaría de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, informou que polo que atinxe ás
competencias do Instituto, non se formula ningunha obxección.
-A Secretaria Xeral Técnica da Consellaría de Economía, Emprego e Industria da Xunta
de Galicia, informa que o ámbito obxecto da Modificación Puntual atópase sobre o
ámbito da ADE (Área de Desenvolvemento Eólico) de Muras 11, recollida na
Modificación Plan Sectorial Eólico de Galicia.

ACTA DO PLENO
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O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade acordan aprobar a
proposición presentada ao Pleno.
6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, BASES CONVOCATORIA AXUDAS AO
PAGO DA LUZ DO ANO 2020.

BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS AO PAGO DA FACTURA DA LUZ
DO CONCELLO DE MURAS NO EXERCICIO 2020
Exposición de motivos
Galiza é unha potencia enerxética, somos un país que exporta unha boa parte da enerxía
que produce, e non é de agora, pois xa no ano 1961 Galiza chegou a exportar o 76,6%
da electricidade producida. Segundo o último estudio enerxético do INEGA, que fai
referencia a datos do 2012, exportamos arredor do 40% da enerxía que producimos,
tendo en conta que o 10% da potencia instalada de España, está en Galiza. E segundo
eses mesmos datos, as exportacións de enerxía transformada e xerada en Galiza
aumentaron nun 19,8% no 2012.
O 34% da enerxía primaria galega procede do vento, que é o recurso natural que se
explota no noso concello e seguindo os datos mencionados do ano 2012, queremos
sinalar que no noso país existen 153 centrais eólicas, das que 20 están aloxadas no noso
municipio e contan con 381 muíños eólicos. A potencia instalada eólica de Galiza era de
3.313 MW (o 31% do Estado Español), e produciu nese mesmo ano 8.059 GWh (o
27.25% do Estado Español), namentres, só consumimos 693 Ktep. Nese ano 2012, a
electricidade procedente de fontes renovábeis, supuxeron o 66.4% da electricidade
consumida en Galiza, alcanzando cotas maiores noutros anos, como no 2010, que
chegou ao 94.5%. Observamos pois, que a electricidade xerada é maior que a
consumida, pois a vista queda que temos taxas de autoabastecemento moi significativas.
En definitiva, fica claro que Galiza é netamente exportadora de enerxía eléctrica, o que
nos converte nunha potencia enerxética, como anotabamos ao principio, e soportando
importantes custos sociais e ambientais, mais nunca esta capacidade repercute en
beneficio do pobo galego e da súa economía, como imos ver a continuación.
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PRIMEIRO.- APROBAR as bases reguladoras de axudas ao pago da factura da luz dos
veciños do Concello de Muras no exercicio 2020, que literalmente di:

ACTA DO PLENO

E por iso polo que propoño ao Pleno a aprobación da seguinte acordo:

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

O Concello, como Administración pública máis próxima á cidadanía,
pode e debe poñer todos os recursos económicos dos que poida
dispoñer para contribuír aos gastos que lles supón ás familias o pago
das facturas do subministro eléctrico de cara a dar cumprimento á
Declaración Universal dos Dereitos Humanos no seu artigo 25 que dí:“Toda persoa ten
dereito a un nivel de vida adecuado que lle asegure, así como a súa familia, a saúde e o
benestar, e en especial a alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os
servizos socias necesarios”.
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Calquera país produtor como o noso, ten dereito a controlar os seus recursos, tamén os
enerxéticos, e non verse por iso gobernada nun elemento tan central para o
desenvolvemento económico, polas decisións que se adoptan no Estado en función dos
intereses do oligopolio das eléctricas e de seguir perpetuando un sistema onde os
territorios que non teñen enerxía, que só son consumidores, son amplamente
subvencionados por aqueles, como Galiza, que sacrifican os seus recursos para a
produción de enerxía. Cómpre ter maior decisión sobre o control de recursos tan
prezados como os que serven de sustento para a produción de enerxía, e tamén do uso e
destino desa enerxía, dado o seu carácter estratéxico para moitas actividades
económicas, e para poñelos ao servizo dos galegos e galegas, evitando tamén así a
pobreza enerxética á que nos referiamos anteriormente.
Queremos destacar a normativa vixente internacional e estatal que avalan o cometido
que pretendemos con esta ordenanza. Dispón a Declaración Universal dos Dereitos
Humanos no seu artigo 25 que “Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que
lle asegure, así como a súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, o
vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos socias necesarios”.
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No Estado español impúxose o criterio dun sistema eléctrico único e de tarifa única,
prexudicial para Galiza ao tratar por igual aos consumidores dos distintos territorios, sen
ter en conta a súa achega como produtores de enerxía. Cabe salientar que as tarifas
eléctricas no Estado español son as terceiras máis caras para o consumo doméstico e as
oitavas para o industrial, segundo unha comparativa de Eurostat sobre 30 estados
europeos. Galiza debería ter unha tarifa máis baixa, para que realmente exista un
beneficio económico para o propio país, para favorecer o consumo doméstico dunha
poboación que ten as pensións e os salarios entre os máis baixos do Estado español e
para posibilitar o seu crecemento industrial. Segundo datos recentes en Galiza unhas
187.119 persoas, o 18 % do total da poboación, teñen dificultades para aboar as súas
facturas enerxéticas (gas, auga, electricidade, calefacción). Podemos definir a situación
de pobreza enerxética cando unha unidade de convivencia ten que destinar máis do 10%
dos seus ingresos para satisfacer as súas necesidades enerxéticas (gas-electricidade) da
súa vivenda, e son moitas as familias que se atopan nesa situación. Vemos pois, como
nos últimos anos, a pesares de aumentar a potencia instalada en Galiza e os beneficios
das empresas eléctricas, os prezos da electricidade seguen incrementando, sen que
repercuta ningún beneficio nos galegos e galegas.

ACTA DO PLENO

A coñecida como factura da Luz subiu nos últimos dez anos, case o 80%, para os
consumidores finais. O prezo da electricidade aumenta, aportando grandes beneficios ás
empresas enerxéticas, en boa medida grazas aos cambios normativos das reformas
eléctricas, facilitados polos gobernos do Estado en Madrid. Houbo un incremento do
150,1% do prezo do kilovatio de potencia contratada, con respecto ao vixente en 2005, e
do 66,2 % do prezo do kilovatio-hora consumido. Na lexislatura 2012-2015 produciuse
a gran subida, que foi dun 16,2% e representou arredor de 500 euros acumulados para o
usuario medio. Hoxe o recibo do usuario medio situouse en 66,37 euros en xuño, no
caso de usuarios con contadores sen a tarificación por horas. En canto ao prezo da
enerxía consumida, o kWh supuxo durante o mes pasado unha media de 12,78 céntimos
(10,05 máis impostos). En canto á tarifa pola potencia contratada, mantense en 4,46
euros por kW ao mes (3,50 máis impostos).
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Por todos estes motivos, e en base ás nosas competencias, este goberno municipal de
Muras con esta ordenanza pretende dar cumprimento ao mandato de mellorar a calidade
de vida dos nosos veciños e veciñas, evitando que exista a pobreza enerxética nos seus
fogares. A riqueza que xera o noso concello co vento, debe repercutir de maneira directa
nas persoas que levan vivindo dende hai séculos neste territorio, ademais de compensar
o sufrimento directo polo impacto medioambiental, tanto na paisaxe do entorno como
pola contaminación acústica.
Ante a impasibilidade do goberno do Estado e da Xunta de Galiza, para que o noso país
teña unha tarifa eléctrica máis barata como produtores que somos de enerxía, nós non
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Aínda que a nosa administración municipal non ten competencias para regular o sector
enerxético, cabe salientar tamén a lexislación vixente internacional sobre os recursos
naturais, que avalarían as propostas mencionadas anteriormente sobre a capacidade
decisoria que deberiamos ter nun país produtor como o noso, e avalan tamén dende o
punto de vista político, ético e moral o espírito desta ordenanza municipal. Neste
sentido, o Pacto Internacional de 19 decembro de 1966, sobre dereitos económicos,
sociais e culturais, que foi aprobado no Estado Español mediante Instrumento de
Ratificación o 13 de abril de 1977, establece no artigo 1º que “Todos os pobos teñen o
dereito de libre determinación. En virtude deste dereito establecen libremente a súa
condición política e proveen, así mesmo, ao seu desenvolvemento económico, social e
cultural. Para o logro dos seus fins, todos os pobos poden dispor libremente das súas
riquezas e recursos naturais, sen prexuízo das obrigas que derivan da cooperación
económica internacional baseada no principio de beneficio recíproco, así como do
dereito internacional. En ningún caso podería privar a un pobo dos seus propios medios
de subsistencia.” No mesmo texto o artigo 11.1. establece que “os Estados Partes no
presente Pacto recoñecen o dereito de toda persoa a un nivel de vida adecuado para si e
a súa familia, incluso alimentación, vestido e vivenda adecuados, e a unha mellora
continua das condicións de existencia. Os Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar a efectividade deste dereito, recoñecendo a este efecto a importancia
esencial da cooperación internacional fundada no libre consentimento”. Por último, o
artigo 25 di que “Ningunha disposición do presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo do dereito inherente de todos os pobos a desfrutar e utilizar plena e
libremente as súas riquezas e recursos naturais”.

ACTA DO PLENO

A Constitución española establece no artigo 39.1. e 40 que “os poderes públicos
aseguran a protección social, económica e xurídica da familia.” E que “os poderes
públicos promoverán as condiciones favorábeis para o progreso social e económico e
para unha distribución da renda rexional e persoal máis equitativa, no marco dunha
política de estabilidade económica.” Na mesma carta magna dispón o artigo 45 que “os
poderes públicos velarán pola utilización racional de todos os recursos naturais, co fin
de protexer e mellorar a calidade da vida e defender e restaurar o medio ambiente,
apoiándose na indispensable solidariedade colectiva” e finalmente é o artigo 50 o que
determina que “os poderes públicos garantirán, mediante pensións adecuadas y
periodicamente actualizadas, a suficiencia económica aos cidadáns durante a terceira
idade. Así mesmo, e con independencia das obrigas familiares, promoverán o seu
benestar mediante un sistema de servizos sociais que atenderán os seus problemas
específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio.”
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1.1.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
• Garantir o nivel de calidade de vida e de benestar de todos os veciños do concello de
Muras, especialmente a suficiencia económica da terceira idade, xa que constitúe o
sector maioritario da nosa poboación.
• Compensar a xeración de riqueza dos nosos recursos naturais explotados por empresas
con sedes fiscais fóra do noso territorio, e tamén compensar o impacto medioambiental
de forma directa nos veciños e veciñas.
• Fomentar o asentamento de veciños no noso municipio, evitando o éxodo rural á costa
e ás cidades.
• Erradicar do noso municipio a pobreza enerxética.
• Impulsar o mantemento das actividades económicas de medianas e pequenas empresas
no concello
2.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
2.1 GASTOS SUBVENCIONABLES.
Poderán ser subvencionados os seguintes gastos:
LIÑA 1: os gastos de consumo eléctrico do ano 2020 e o alugueiro dos equipos de
medición que teña cada unidade familiar que conste no padrón de habitantes do concello
de Muras. O consumo eléctrico debe estar destinado exclusivamente á actividade
doméstica.
LIÑA 2: os gastos de consumo eléctrico de contadores sitos en establecementos
(industriais, agrogandeiros ou comerciais) onde se desenvolvan actividades económicas
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A través da presente convocatoria, o Concello de Muras proponse a consecución dos
seguintes obxectivos:
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1.-OBXECTO.
Conforme ao disposto na Lei 7/1985, de bases de réxime local, na Lei 5/1997, da
administración local de Galicia, na Lei 38/2003, xeral de subvencións e no Real Decreto
887/2006 polo que se aproba o seu regulamento, na Lei 9/2007 de subvencións de
Galicia e no Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei, así como no Regulamento de servizos das corporacións locais, coa finalidade de
poder asignar os recursos necesarios ás prioridades sinaladas, esta convocatoria ten por
obxecto establecer os criterios e procedementos para a concesión de axudas ao pago da
factura da luz dos veciños de Muras, durante o exercicio 2020.

ACTA DO PLENO

nos resignamos a quedar parados e estáticos ante esta aldraxe, e ademais cumprimos coa
nosa palabra. Desta maneira, e dentro das competencias que nos outorga a Lei de bases
do réxime local, e grazas ao impulso da equipa de goberno, o Concello de Muras
aprobará o orzamento para o ano 2021, unha partida de gastos suficiente de recursos
propios para axudar ao pagamento da factura da luz a todos os veciños e veciñas
empadroados no noso municipio, así como a todos os negocios con actividade
económica sitos no noso concello, dada a especial incidencia da crise económica
existente no rural, como consecuencia da pandemia producida pola COVID-19 neste
ano 2020. A presente ordenanza municipal regula o procedemento para conceder estas
axudas económicas que os veciños e veciñas de Muras tanto merecen.
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dentro do termo municipal de Muras (talleres, restaurantes, bares, fornos, tendas,
explotacións agrarias, etc..).
No caso de que unha vivenda comparta o contador cunha actividade comercial, poderá
solicitar só a axuda da LIÑA 2.
Para determinar a cantidade da axuda, só se terán en conta as facturas aportadas polo
solicitante, xunto coa documentación requirida nestas bases.

4.1 CONTÍA INDIVIDUAL DAS ACHEGAS.
PARA AS AXUDAS DA LIÑA 1:
O importe individual das achegas concedidas ao abeiro desta convocatoria non poderá
superar os 600€ por unidade familiar.
A axuda económica concederase en función da “Renda per Cápita” anual da unidade
familiar.
O baremo, as porcentaxes e os límites das axudas son as establecidas na seguinte táboa:

RENTA PER CAPITA PORCENTAXE
ANUAL DA UNIDADE AXUDA
FAMILIAR
<15.000€
15.001€ - 22.000€
22.001€ - 29.000€
>29.001€

DA LÍMITE
ANUAL
DA
AXUDA
Ata o 100% do consumo 600€
Ata o 90% do consumo
500€
Ata o 80% do consumo
400€
Ata o 70% do consumo
300€

PARA AS AXUDAS DA LIÑA 2:
Establécese unha axuda única de 1.500 euros para cada establecemento con actividade
económica.
Esta axuda é incompatible para os beneficiarios da axuda da LIÑA 1. No caso de que o
contador sexa compartido entre o domicilio e o establecemento económico, poderase
optar por solicitar unicamente a axuda desta LIÑA 2.
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4.- CONTÍA DAS ACHEGAS E COEFICIENTE DE FINANCIAMENTO.
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3.-ORZAMENTO.
O Concello comprométese a reservar na partida orzamentaria de gastos 165-48000, a
cantidade de 90.000€, condicionados a aprobación previa do orzamento do exercicio de
2021.
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2.2 MOMENTO DE REALIZACIÓN DOS GASTOS FINANCIADOS.
Os gastos para os que se solicite a axuda municipal deberán ter sido efectuados dentro
do exercicio 2020.
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5- DESTINATARIOS.
PARA A LIÑA 1:
Poderán optar a estas axudas cada un dos representantes das unidades familiares que
consten no censo de empadroamento do Concello de Muras. Para este procedemento
terase en conta o padrón municipal de habitantes e vivendas que conste no rexistro do
concello o día da súa aprobación no pleno da corporación municipal.
Concederase unha soa axuda a cada representante da unidade familiar que o solicite.

As persoas solicitantes non poderán ter pendente de xustificación ningunha axuda
anterior do Concello, a non ser que lles fora concedida unha prórroga.
PARA A LIÑA 2:
Poderán optar a estas axudas, os autónomos e pequenas empresas, calquera que sexa a
súa forma xurídica, que sexan titulares de establecementos situados no termo municipal
de Muras, que teñan o seu domicilio social e fiscal neste concello.
Concederase unha soa axuda a cada titular da actividade económica que o solicite.
Non poderán optar a estas axudas as empresas ou os titulares das mesmas que teñan
débedas coa administración local ou outras administracións públicas, agás que sexan
abonadas antes do remate do prazo para presentar as solicitudes.
Non poderán optar a estas axudas as persoas ás que se refiren os artigos 13.2 e 13.3 da
Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
As persoas solicitantes ou empresas deberán estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias (Na AEAT, Na axencia tributaria de Galicia e no Concello de Muras),
así como coa Seguridade Social. Deberán estar dados de alta na actividade no momento
da solicitude e acreditar que o estiveron no ano 2020.
No caso de titulares de explotacións agropecuarias ou persoas censadas en actividades
agrarias, deberán acreditar que se dedican de forma exclusiva ou a título principal a dita
actividade. Este requisito acreditarase co certificado de estar dado de alta no réxime
especial agrario. O concello poderá solicitar a maiores, a documentación necesaria e
oportuna para acreditar que a actividade agraria é a principal.
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As persoas solicitantes deberán estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas
tributarias (Na AEAT, Na axencia tributaria de Galicia e no Concello de Muras), así
como coa Seguridade Social.
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Non poderán optar a estas axudas as persoas ás que se refiren os artigos 13.2 e 13.3 da
Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
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Concederase unha soa axuda por vivenda habitual e por contador da luz destinado á
vivenda habitual. No caso de edificios de vivendas, poderase conceder a axuda a cada
vivenda que forme parte del e que así conste no padrón municipal de habitantes. Non
poderán optar a estas axudas as vivendas que teñan débedas coa administración local,
agás que sexan abonadas antes do remate do prazo para presentar as solicitudes.
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As persoas solicitantes non poderán ter pendente de xustificación ningunha axuda
anterior do Concello, a non ser que lles fora concedida unha prórroga.
6.- LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
6.1 LUGAR DE PRESENTACIÓN.
As solicitudes deberán presentarse no rexistro xeral do Concello de Muras de forma
presencial ou en calquera outros rexistros públicos aos que se refire o artigo 16 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.

Non se terán en conta, as cantidades abonadas polos usuarios de consumo de luz
eléctrica, que non estean xustificadas mediante a correspondente factura da luz.
Concretamente, non se terán en conta os xustificantes bancarios de domiciliación de
recibos da luz.
Xunto con estes anexo, os solicitantes deberán achegar igualmente:
- Copias das facturas do consumo eléctrico do ano 2020.
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6.3 DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DAS SOLICITUDES.
As solicitudes deberanse presentar nos modelos normalizados que figuran como anexos
para as liñas 1 e 2 nas presentes bases, xunto coa documentación requirida.
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6.2 PRAZO DE PRESENTACIÓN.
O prazo de presentación será o mes de febreiro de 2021. No caso de rematar nun día
inhábil, este prazo entenderase estendido ate o inmediato hábil seguinte.

- Copia da declaración do IRPF do ano inmediatamente anterior (2019). No caso de non
estar obrigado a facer a declaración do IRPF, deberase aportar un certificado expedido
pola AEAT (Axencia Española da Administración Tributaria) de imputacións do IRPF.
(Na Liña 1)
- Copia do/s certificado/s de todos os ingresos procedentes de salarios, pensións ou
subsidios procedentes do estranxeiro. (Na Liña 1)
7.- TRAMITACIÓN E RESOLUCIÓN.
7.1 TRAMITACIÓN.
A presente convocatoria será tramitada polo Concello de Muras, que terá o carácter de
órgano xestor aos efectos indicados na normativa reguladora das subvencións públicas.
A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia non competitiva, e
será aprobada despois da proposta motivada da comisión avaliadora, na que conste que
os beneficiarios reúnen todos os requisitos necesarios para accederen á condición de
beneficiarios da achega solicitada.
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- Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da axuda.
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Esta comisión avaliadora estará integrada polos seguintes membros:
Presidente :
-O Alcalde
Vogais:
- A Concelleira de Servizos Sociais
-A traballadora social do concello de Muras
-O/A portavoz de cada partido político con representación na Corporación Municipal
- A Secretaria do Concello de Muras, actuando como secretaria da Comisión

En caso de que a suma das achegas distribuídas de acordo co indicado neste punto
supere o orzamento máximo da convocatoria que se sinala na base 3ª, e de non
modificarse o crédito de dita partida, todas as achegas determinadas segundo o anterior
reparto, experimentaran a correspondente redución proporcional, ata axustárense a dito
importe máximo.
7.4 NOTIFICACIÓN E PUBLICIDADE DA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.
O expediente así tramitado someterase á Alcaldía, ou ao órgano a favor do cal a Alcaldía
efectuase a correspondente delegación.
A súa resolución notificaráselle a todos os solicitantes expresando de xeito motivado, se
foi desestimada ou estimada a solicitude, para os efectos de posibles recursos. Dita
resolución expresará o obxecto da axuda outorgada e a contía concedida,.
A notificación efectuarase nos termos establecidos no artigo 42 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
A resolución ditada porá fin á vía administrativa e contra a mesma caberá interpor ben
recurso contencioso-administrativo, ou ben, potestativamente e con carácter previo a
este, recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou. A presentación do recurso
de reposición poderá efectuarse no prazo sinalado no artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (un mes
desde a notificación da resolución de reparto de achegas). A interposición do recurso
contencioso administrativo poderá efectuarse no prazo indicado no artigo 46 da Lei
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7.3 IMPORTE DA ACHEGA A CONCEDER.
O importe das contías terán o límite máximo de 600€ anuais para a Liña 1 cos límites
establecidos na táboa de baremos da base 4.1 e 1.500€ par a Liña 2
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A Comisión Avaliadora comprobará que os datos da solicitude correspóndense cos datos
do padrón de habitantes, aportando a propia administración local copia do mesmo ao
expediente da solicitude.
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7.2 VALORACIÓN DAS SOLICITUDES.
A selección das peticións e a contía das subvencións determinarase despois da
consideración da documentación aportada e de acordo co baremo establecido na base
4.1
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29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición Contencioso-administrativa (dous
meses desde a notificación da resolución de reparto de achegas).
Cumprida esta condición, a concesión en firme das axudas xerará un dereito en favor
do/a beneficiario/a e o correlativo compromiso para o concello, compromiso que só será
esixible cando se acredite o cumprimento das finalidades que motivaron a súa concesión
en prazo e forma.

9.–CONTROL POSTERIOR DAS ACHEGAS CONCEDIDAS.
Para os efectos previstos no artigo 75.3 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións, a comprobación das achegas
concedidas levarase a cabo do seguinte xeito:
9.1.–NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES OBXECTO DE REVISIÓN.
1. As solicitudes presentadas serán numeradas en función da data e da hora de
presentación no Rexistro Xeral do Concello.
2. De entre todas as solicitudes atendidas, seleccionaranse un 5% para o seu control
posterior. A cantidade así obtida será redondeada ao exceso ata acadar un número
enteiro. O número de expedientes que se revisen non será nunca inferior a dous.
9.2.–EXPEDIENTES OBXECTO DE REVISIÓN.
Os expedientes concretos obxecto de revisión serán seleccionados do seguinte xeito:
1. A solicitude presentada en último lugar será revisada sempre.
2. Os demais expedientes que se revisen serán os consecutivamente anteriores ao indicado no
anterior apartado.

10.–REINTEGRO DAS AXUDAS.
As axudas serán reintegradas nos supostos previstos no artigo 37 da Lei 38/2003 de 17
de novembro.
11.–OUTRAS SUBVENCIÓNS OU AXUDAS.
As achegas concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras que
puideran obter os solicitantes doutras administracións públicas.
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Para o cobro da subvención os solicitantes deberán certificar de estar ao corrente as súas
obrigas tributarias, coa Seguridade Social e co Concello de Muras.
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8.- PAGAMENTO.
O pagamento das axudas realizarase no prazo máximo de 3 meses dende a resolución da
concesión das axudas.
O informe emitido pola comisión avaliadora indicará o importe da axuda inicialmente
concedida que proceda aboar ao solicitante na conta bancaria indicada.

ACTA DO PLENO

7.5 ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN
No prazo de dez (10) días naturais seguintes ao da publicación da resolución, os/as
beneficiario/as das axudas deberán comunicarlle ao Concello de Muras, por escrito, a
non aceptación. Se transcorrido ese prazo non se fixese manifestación expresa en
ningún sentido, entenderase aceptada a axuda concedida.
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12.–RÉXIME SANCIONADOR.
O beneficiario quedará sometido ás responsabilidades e réxime sancionador disposto na
Lei xeral de subvencións e, se é o caso, ao disposto no Código Penal (Lei Orgánica
10/85).
Será de aplicación o réxime sancionador previsto no Título IV da Lei 38/2003, xeral de
subvencións, desenvolto polo Título IV do Regulamento da citada Lei.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

DISPOSICIÓN FINAL
Para o non previsto nesta convocatoria serán de aplicación as normas incluídas nas
Bases de execución do orzamento xeral do Concello, na Lei 38/2003, xeral de
subvencións, e no seu Regulamento e na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
O que se fai público, para xeral coñecemento e de acordo coa lexislación vixente.
O Alcalde
Manuel Requeijo Arnejo
ANEXO I- SOLICITUDE DA AXUDA - LIÑA 1
CONVOCATORIA DE AXUDAS AO PAGO DA FACTURA DA LUZ DO
CONCELLO DE MURAS NO EXERCICIO 2020
Nome e apelidos da persoa que presenta a solicitude:
D./Dª_______________________________________________NIF________________
______
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.–Protección de datos.
En cumprimento co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección
de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais., infórmase que os datos persoais
facilitados, así como os que sexan requiridos posteriormente para completar o
expediente, poderán ser incorporados a un ficheiro, cuxa titularidade corresponde ao
Concello de Muras. Coa remisión dos datos, préstase consentimento expreso para que se
poida levar a cabo o tratamento dos mesmos, sempre para o cumprimento das
finalidades propias do Concello. Así mesmo, queda informado de que poderá exercitar o
seu dereito de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos mediante
comunicación escrita ao Concello de Muras.
A presentación de solicitude de axuda implicará a aceptación da cesión dos datos
contidos na mesma ao Concello de Muras con fins de estatística, avaliación e
seguimento e para a comunicación dos diferentes programas subvencionados polo
Concello.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA. Órganos de control das axudas concedidas.
Os solicitantes das axudas concedidas polo Concello quedarán obrigados a someterse
aos procedementos de controis ou auditoría que realicen polos seus propios medios ou a
través de empresas colaboradoras a Intervención municipal, o Consello de Contas de
Galicia, o Tribunal de Contas e calquera outros órganos de control interno ou externo,
nacional ou europeo.
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Enderezo_____________________________________________Municipio_________
_______
Tfno.
ou
nº
móbil_________________
Enderezo
electrónico____________________________
Tendo coñecemento da liña 1 de axudas convocada polo Concello de Muras, SOLICITO ao
abeiro da mesma a concesión da axuda para o pago da factura da luz do exercicio 2020.

ANEXO II- SOLICITUDE DA AXUDA - LIÑA 2
CONVOCATORIA DE AXUDAS AO PAGO DA FACTURA DA LUZ DO
CONCELLO DE MURAS NO EXERCICIO 2020
Nome e apelidos da persoa que presenta a solicitude:
D./Dª_______________________________________________NIF________________
______
Enderezo_____________________________________________Municipio_________
_______
Tfno.
ou
nº
móbil_________________
Enderezo
electrónico____________________________
DATOS DA EMPRESA OU ACTIVIDADE
Nome
da
empresa
ou
Razón
social________________________________________________
Actividade
económica/profesión/oficio
(Epígrafe
IAE)__________________________________
CIF da empresa__________________ Nº Traballadores (excluíndo solicitante):
____________
Tendo coñecemento da liña 2 de axudas convocada polo Concello de Muras, SOLICITO ao
abeiro da mesma a concesión da axuda para o pago da factura da luz do exercicio 2020.
Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar :
□ Solicitude cumprimentada e asinada do ANEXO I xunto ca Fotocopia do DNI
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Muras, _______ de __________________ de 2.020
Sinatura do/da solicitante
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Autorizo ao Concello de Muras a acceder aos meus datos persoais ou económicos que obren
noutras Administracións ou Organismos, co único obxecto de recabar os certificados e
información necesaria para a tramitación desta axuda municipal.
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Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar :
□ Solicitude cumprimentada e asinada do ANEXO I xunto ca Fotocopia do DNI.
□ Copia das facturas do ano 2020.
□ Copia da Declaración da Renda do ano 2019 ou Certificado da AEAT.
□ Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da axuda.
□ Certificación de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seg. Social.
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□ Fotocopia do CIF da empresa, no caso de que solicite a axuda unha sociedade.
□ Copia das facturas do ano 2020.
□ Certificación de estar dado de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, en
calquera outro réxime especial por conta propia da Seguranza Social, mutualidade de colexio
profesional correspondente ou réxime especial agrario.
□ Certificación de situación no censo de actividades económicas, no seu caso.
□ Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da axuda.
□ Certificación de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seg. Social.
Autorizo ao Concello de Muras a acceder aos meus datos persoais ou económicos que obren
noutras Administracións ou Organismos, co único obxecto de recabar os certificados e
información necesaria para a tramitación desta axuda municipal.

Aberto o debate, producense as seguintes intervencións:
Sra. Requeijo Chao pregunta que, se se solicita a axuda para unha vivenda, se non se ten
dereito á outra axuda; que así quedará moita xente fóra de poder solicitar as axudas xa
que os gandeiros non van poder solicitalas xa que non teñen subministración eléctrica.
Sr. Alcalde indícalle que se non ten subministración eléctrica, non hai consumo e por
tanto, non se pode solicitar dita axuda.
Sra. Requeijo Chao insiste en que moita xente quedará fóra e non poderán optar a estas
axudas.
O Sr. Alcalde pregúntalle que a que xente refírese. Calquera pode pedir este tipo de
axudas e agora coa novidade de que tamén poden solicitala os establecementos de
hostalería, comercio, farmacia, etc. O Sr. Alcalde pon o exemplo de alguén que ten un
cebadeiro; que se ten consumo eléctrico, o Concello asumirá o gasto de ata un tope
máximo de 1500 euros en función do consumo xustificado. Indica que hai que xestionar
o diñeiro da mellor maneira para chegar ao máximo número de persoas.
Sra. Requeijo Chao explica que ve ben que unha nai pida unha axuda para a súa
vivenda. Se teñen un fillo cunha ferraxería, poderá optar ás dúas axudas pero que se o
negocio e a casa están ao mesmo nome, só se poderá optar a unha das axudas. Que se se
teñen dous contadores ou se o contador non está ao seu nome, quedará excluído das
axudas.
Sra. Chao Ramil explica que se pode pedir a axuda da liña 1 ou da liña 2 e que unha é
superior á outra.
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Non obstante, o Pleno acordará o que estime oportuno
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SEGUNDO.- Publicar no BOP de Lugo para seu coñecemento.
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Muras, _______ de __________________ de 2.020
Sinatura do/da solicitante
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Sr. Trastoy Camba di que se hai dous contadores, débese cobrar polas dúas axudas, que
iso foi o que se dixo na comisión informativa.
Sr. Rouco Rey di que se beneficia a uns e a outros e esa é a liña que hai que seguir e non
facer como noutros Concellos nos que se prometeron unha chea de axudas aos
autónomos e agora non lles dan nada.
Sometese o punto a votación
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade acordan aprobar a
proposición presentada ao Pleno.

E por iso polo que propoño ao Pleno a aprobación da seguinte acordo:
PRIMEIRO.- APROBAR as bases reguladoras de axudas a estudiantes para o curso
2020-2021, que literalmente di:
BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE
AXUDAS A ESTUDANTES PARA O CURSO 2020-2021
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O Concello, como Administración pública máis próxima á cidadanía, pode e
debe poñer todos os recursos económicos dos que poida dispoñer para
contribuír, mediante o establecemento de bolsas de estudos, aos gastos que
lles supón ás familias o ensino dos seus fillos/as. O investimento na
educación é sempre unha garantía de futuro para calquera sociedade.

ACTA DO PLENO

7.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS BASES CONVOCATORIA AXUDA A
ESTUDIANTES CURSO 2020-2021

O artigo 80 do capítulo II da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de
Educación, refírese á compensación das desigualdades na Educación
especificando que “co fin de facer efectivo o principio de igualdade no
exercicio do dereito á educación, as Administracións públicas desenvolverán
accións de carácter compensatorio en relación coas persoas, grupos e
ámbitos territoriais que se encontren en situacións desfavorábeis e proverán
os recursos económicos e os apoios precisos para iso”.
Máis concretamente, o artigo 83 da citada Lei establece taxativamente que
“para garantir a igualdade a todos as persoas no exercicio do dereito á
educación, os estudantes con condicións socioeconómicas desfavorábeis
terán dereito a obter becas e axudas ao estudo. Na ensinanza
postobrigatoria as becas e axudas ó estudo terán en conta ademais o
rendemento escolar do alumnado”.
O acceso ó ensino é un dereito de toda a cidadanía, independentemente da
súa situación económica e do seu lugar de residencia. Ao grande esforzo
que lle supón ás familias a compra do material escolar, roupa, calzado...,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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para os seus fillos e fillas, hai que engadirlle os gastos de transporte no
ensino postobrigatorio, gastos estes últimos, moi superiores pola nosa
condición de concello rural.

1.- OBXECTO.
O Concello de Muras crea un fondo de subvencións en concepto de becas a
familias do Municipio, co obxectivo de garantir a igualdade de
oportunidades compensando solidariamente as desigualdades económicas e
favorecendo a inclusión social , para, que desta maneira, evitar situacións
de emerxencia social. Para elo, establécense
becas coas seguintes
finalidades:


Para a compra de libros e material didáctico complementario para
alumnos/as de educación infantil, primaria e secundaria,educación
especial,bacharelato,formación profesional e estudos universitarios.



Para gastos de alugueiro e transporte para alumnos de bacharelato,
formación profesional e estudos universitarios.



Para o gasto da conexión a internet, para todo o alumnado en todos
os niveis educativos.

O concello comprométese a reservar unha partida orzamentaria suficiente
con cargo á aplicación 326-48000 nos vindeiros orzamentos do ano 2021
2.- BENEFICIARIOS/AS.
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Xa que logo, desde o Concello de Muras considérase necesaria a creación
dun sistema regrado de bolsas escolares para estudantes do noso Concello.
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O Concello, como Administración pública máis próxima á cidadanía, pode e
debe poñer todos os recursos económicos dos que poida dispoñer para
contribuír, mediante o establecemento de bolsas de estudos, aos gastos que
lles supón ás familias o ensino dos seus fillos/as. O investimento na
educación é sempre unha garantía de futuro para calquera sociedade.

ACTA DO PLENO

Neste novo curso 2020-2021, os estudantes atoparanse tamén cunha
realidade na educación, aparecida xa a finais do curso pasado e
consecuencia directa dos efectos da pandemia producida pola COVID-19.
Trátase da ensinanza semipresencial, que pode darse en calquera momento,
tan pronto como se aproben medidas de restrición de movementos polas
autoridades competentes. Se se dera o caso, é necesario que os estudantes
conten cunha conexión a Internet de velocidade media-alta, para combater
a brecha dixital, polo que o concello co obxectivo de garantir que todo o
alumnado de Muras matriculado en calquera nivel educativo conte con estes
tipo de conexión, este goberno aprobará ademais das anteriores, outra
axuda compatible e consistente nunha cantidade fixa de 100 euros.
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2.1.- Teñen a condición de beneficiarios/as os/as estudantes que cumpran os
seguintes requisitos:
a) Que o/a estudante estea empadroado ( xunto ao resto dos membros da
súa unidade familiar (1) no Concello de Muras cunha antelación de 1 ano no
momento da convocatoria e ata a finalidade do curso escolar para o que se
lle concedeu a axuda; e que teña a residencia habitual e efectiva no
Concello de Muras.
1) Segundo a Axencia Tributaria, constitúen Unidade familiar:
1. A formada polos cónxuxes non separados legalmente, e si os houbera:
a) os fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentes destes.
b) os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou
rehabilitada.

Ninguén poderá formar parte de dúas unidades familiares ao mesmo tempo.
Para a determinación dos membros da unidade familiar terase en conta e a situación existente a data 31
de decembro de cada ano.

b) No caso de axuda para material didáctico complementario, que o/a
alumno/a curse estudos de educación infantil ou primaria, en centros
situados no Concello de Muras.
c) No caso de axuda por transporte e alugueiro, que o estudante curse
estudos para os que fora necesario desprazarse ou aloxarse fóra do
Concello durante a totalidade do curso lectivo. Para a adxudicación da
contía ligada á residencia do/a estudante durante o curso requirirase que
o/a solicitante acredite a necesidade de residir fora do domicilio familiar
durante o curso, por razón da distancia entre o mesmo e o centro docente,
os medios de comunicación existentes.
d) No caso de axuda a estudantes que cursen estudos universitarios, que o
estudante estea matriculado en titulacións de estudos oficiais ou propios da
Universidade fóra do Concello durante a totalidade do curso lectivo.
e) No caso de axuda para a conexión de internet, que o estudante estea
matriculado en calquera curso de ensinanza regrada conducentes á
obtención dun título oficial, durante a totalidade do curso lectivo.
f) No caso de educación postobrigatoria, que os/as estudantes teñan
superado o curso e pasen ao seguinte e no caso de estudantes
universitarios que teñan superado o 50% dos créditos das materias nas que
se matricularon, sempre e cando a matricula sexa superior a 48 créditos.
g) Que o/a beneficiario/a non teña axudas ou subvencións pendentes de
xustificar ante o Concello de Muras.

ACTA DO PLENO

apartado anterior.
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a formada polo pai ou a nai e tódolos fillos que convivan con un ou outro e cumpran os requisitos do

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

2. Nos casos de separación legal ou cando non existira vínculo matrimonial (solteiros, parellas de feito..),
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Nos supostos dos estudantes que, cumprindo os anteriores requisitos, sexan
menores de idade, terá a condición de beneficiario/a o pai, nai ou titor do
mesmo.
2.2.- Os/As beneficiarios/as terán as seguintes obrigas ante o Concello de
Muras:
- Cumprir a actividade obxecto da subvención
- Someterse ás actividades de control realizadas por parte do Concello para
comprobar a veracidade dos actos consignados na documentación
presentada, así como o cumprimento dos requisitos para a percepción da
axuda e colaborar co Concello en ditas actuacións.

3.1.- As solicitudes para a concesión da presente axuda formalizaranse no
modelo de solicitude e demais anexos establecido a tal fin e presentarse no
rexistro xeral do Concello e deberán acompañarase da seguinte
documentación:
- Fotocopia compulsada do DNI do/a solicitante e do/a estudante. Fotocopia
compulsada do libro de familia, no caso de que os nenos/as aínda non teñan
DNI.
- Fotocopia compulsada da matrícula oficial de estudos ou certificado
expedido polo centro, acreditativo de que o solicitante cursa estudos no
mesmo.
- Certificado ou copia cotexada do expediente académico do curso anterior.
- Certificado de discapacidade, de ser o caso.
- No caso de axudas para material didáctico complementario, factura de
compra dos libros e material didáctico na que deberá constar a
identificación do solicitante (ou pai/ nai/ titor/ gardador de feito) e o detalle
do material adquirido, expedida cos requisitos previstos no RD 1496/2003,
do 28 de novembro, Regulamento de facturación.
-No caso de axudas para aloxarse fora do municipio por motivos de estudo,
copia do contrato de alugueiro, onde figure como titular do contrato o
solicitante así como copia dos xustificantes do pagamento (deberanse
aportar ao remate do curso escolar).
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3.- SOLICITUDES.
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-Comunicar ante o Concello calquera modificación nas circunstancias
esixidas para a concesión da axuda.
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- Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e ca
Seguridade Social.
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-No caso da axuda para conexión a internet, ademais do certificado
acreditativo de que o solicitante cursa estudos, copias das facturas que
acrediten o importe do gasto subvencionado, as cales deben ser posteriores
ao inicio do curso (setembro de 2020).

3.2.- O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais,
contando dende o día seguinte da publicación da presente convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia, publicación que irá acompañada de bandos no
termo municipal para unha mellor difusión e publicidade da mesma e na
páxina web oficial do concello www.muras.gal
4.- PROCEDEMENTO
4.1.- A instrución do procedemento corresponderalle a un/unha traballador/a
do Departamento de Servizos Sociais, que deberá avaliar as solicitudes
presentadas e requirir as emendas que procedan para que as mesmas
cumpran os requisitos esixidos nas presentes bases. O prazo de emendas
será de dez días improrrogables; no suposto de que os defectos se
consideren non emendables, o órgano instrutor proporá a non admisión.
4.2.- Avaliadas as solicitudes polo órgano instrutor, emitirase proposta de
resolución por parte da Alcaldía.
4.3.- Contía máxima:
Establécense os seguintes tipos de becas para libros, material
complementario, transporte e aloxamento e conexión a internet, en función
das etapas educativas, dotadas coas seguintes contías:

A) Segundo ciclo de educación infantil ( 3 a 5 anos) : Ata 50 €
B) Educación primaria (do primeiro ao sexto curso) : Ata 50 €
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- Datos bancarios do beneficiario para recibir a subvención.
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- Autorización para a comprobación
por parte do concello do
empadroamento no Concello de Muras do estudante e Certificado do
solicitante de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e ca Seguridade
Social.
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- Copia cotexada da declaración do IRPF do último exercicio presentado de
todos os membros da unidade familiar, só no caso dos solicitantes de
axudas para estudos universitarios. Nos casos en que non exista obriga de
presentar declaración do IRPF, presentarase o certificado de renda emitido
pola AEAT. En base aos datos proporcionados nese certificado, deducirase a
cantidade correspondente por cónxuxe e/ou por fillos/as sobre os
rendementos brutos especificados.
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C) Educación secundaria obrigatoria ( do primeiro ao cuarto curso): Ata
200 €

D) Bacharelato ( do primeiro ao segundo curso): Ata 200 €
E) Alumnado matriculado nun centro de educación especial ou en
unidades de educación especial ou cun grao de discapacidade igual
ou superior ao 33% : Ata 250 €. Non obstante, a contía da axuda
poderá verse incrementada si estes/as alumnos/as se atopan nun
curso Universitario ou de Formación Profesional, ata o maximo
establecido para aqueles.


Estudantes Universitarios e de Formación profesional:

IPREM
-350€ si os ingresos da unidade familiar superan 4 veces o IPREM



Para todas as etapas educativas:
-100€ de axuda para a conexión a internet.

En caso de que a suma de todos os importes das solicitudes superen o
crédito reservado para tal fin, efectuarase un prorrateo proporcional a todas
as solicitudes.

ACTA DO PLENO

-500€ si os ingresos da unidade familiar quedan entre 3 e 4 veces o
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-1.000€ si os ingresos da unidade familiar non son superiores a 3
veces o IPREM

5.1.- O Alcalde, en base á proposta da Concellería correspondente, e previo
o informe da Intervención Municipal, resolverá sobre a concesión ou
denegación das axudas. A resolución conterá a relación dos/das
beneficiarios/as e os importes das axudas, así como as solicitudes
desestimadas coa motivación que proceda.
5.2.- A notificación da resolución definitiva realizarase antes do remate do
curso en vigor. Esta resolución notificarase ós beneficiarios, de acordo co
artigo 42 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas. A falta de notificación no prazo
establecido lexitima aos interesados para entender desestimada por silencio
administrativo a solicitude de concesión da subvención.
Asemade, a resolución de concesión publicarase no Taboleiro de Anuncios
do Concello.
5.3.- Contra a resolución, que pon fin a vía administrativa, poderase
interpoñer, de conformidade co preceptuado no artigo 123 e ss. da Lei
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5.- RESOLUCIÓN.
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39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, potestativamente recurso de reposición ante a
Xunta de Goberno Local, no prazo dun mes contado a partir do seguinte ao
da notificación da presente resolución, ou directamente recurso contencioso
administrativo ante ao Xulgado do contencioso-administrativo, no prazo de
dous meses contados dende o seguinte ao da notificación do acordo.
Todo iso, sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro que estime
conveniente en defensa dos seus intereses.

A falta de xustificación ou xustificación insuficiente dará lugar á perda do
dereito da subvención por parte do/a beneficiario/a, polo que procederá a
tramitación do reintegro da axuda por parte do órgano concedente e previo
o informe da Intervención Municipal.
6.2.- O aboamento da subvención realizarase mediante ingreso por
transferencia bancaria na conta sinalada polo/a beneficiario/a, no prazo de
un mes dende o día seguinte a data da resolución.
7.- REINTEGRO
7.1.- Procederá o reintegro da axuda nos seguintes supostos:
- Falta de xustificación ou xustificación insuficiente
- Variación nas circunstancias que motivaron a concesión da axuda
- Demais supostos previstos no artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións
7.2.- O reintegro estará suxeito ás disposicións previstas ao respecto nos
artigos 36 e seguintes da Lei Xeral de Subvencións.
8.- COMPATIBILIDADE DA SUBVENCIÓN
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Tratándose de axudas concedidas para libros, material didáctico e conexión
a internet, a xustificación entenderase realizada coa presentación da factura
dos gastos de adquisición dos libros e das facturas mensuais de conexión de
internet, a unir á solicitude, de acordo co artigo 3 da ordenanza.
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6.1.- Tratándose de axudas concedidas para aloxamento fora do municipio
por motivos de estudo, requirirase a presentación de copia cotexada do
contrato de alugueiro onde figure como titular do contrato o solicitante, así
como os xustificantes de pagamento do alugueiro. Xunto coa solicitude
deberase asinar unha declaración xurada de que o solicitante formalizou un
contrato de alugueiro ou que o vai formalizar durante o curso. Deberase
aportar esta documentación ao finalizar o curso escolar, e no caso de non
ser aportada a axuda quedará revogada e procederá o reintegro da mesma.

ACTA DO PLENO

6.- XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

A concesión destas axudas será compatible con calquera outro tipo de
becas ou subvencións.

NIF

APELIDOS E NOME DO PAI OU TITOR LEGAL:

NIF

APELIDOS E NOME DA NAI OU TITORA LEGAL:

NIF

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CONTA BANCARIA DE ABONO (IBAN):
SOLICITA que lle sexa concedida a axuda para:
Libros de texto e material complementario

SOLICITUDE

Conexión a internet
Axuda para alugueiro e/ou transporte.

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

APELIDOS E NOME DO/A SOLICITANTE:

ACTA DO PLENO

DATOS

ANEXO I.-SOLICITUDE DE AXUDAS A ESTUDANTES PARA O CURSO 2020-2021

correspondente ao a alumno/a EMPADROADO/A neste Concello cos seguintes datos:

CURSO:

DECLARACIÓN

AUTORIZACI
ÓN

CENTRO DE ENSINANZA:

O/A Solicitante AUTORIZA

SI

NO ao Concello de Muras a obter a seguinte documentación:

- Certificado de empadroamento.
-Certificado do solicitante de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e ca Seguridade Social.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA:
Fotocopia do DNI do solicitante e do estudante.
Fotocopia do libro de familia, no caso de que os nenos/as aínda non teñan DNI.
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APELIDOS E NOME:

Autorización para a comprobación por parte do concello do empadroamento no Concello de Muras do
estudante.

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

Fotocopia da matrícula oficial de estudos ou certificado expedido polo centro, acreditativo de que o
solicitante cursa estudos no mesmo.
Certificado ou copia do expediente académico do curso anterior (só estudos postobrigatorios)
No caso de axudas para material didáctico complementario, factura de compra dos libros e material
didáctico .
No caso de axudas para conexión a internet, facturas que acrediten a conexión de datos, polo
importe máximo subvencionado.
No caso de axudas para aloxarse fora do municipio por motivos de estudo, copia do contrato de
alugueiro.
Certificado do solicitante de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e ca Seguridade Social.

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

Os/as abaixo asinantes declaran baixo a súa responsabilidade que:

ACTA DO PLENO

DECLARACIÓN

Copia da declaración do IRPF do último exercicio presentado de todos os membros da unidade familiar
ou certificado de renda emitido pola AEAT.

- Cumpren os requisitos esixidos nesta Convocatoria de axudas a estudantes para o curso 2020-2021 do
Concello de Muras.
- Que se adquiriu os libros e/ou material escolar para o curso para o que se concede a axuda.

- Que os datos incorporados nesta solicitude axústanse a realidade, autorizando ao Concello a obter canta
información estime oportuna para a comprobación dos datos comunicados na solicitude, así como os
relativos ao cumprimento das súas obrigacións tributarias e o cumprimentos dos requisitos establecidos
para obter, percibir a axuda,así como a comprobación dos datos de escolarización do/a alumno/a e do
empadroamento no Concello de Muras do/a estudante.

ASDO.___________________________________________________

CERTIFICACIÓN

ANEXO II.-CERTIFICADO MATRICULACIÓN

D/Dª _______________________________________________________ director/a ou tutor/a do Centro
Educativo___________________________________________________ CERTIFICA que:
D/Dª___________________________________________________________ está matriculado/a neste
Centro e é alumno/a de______________________(1)_________________(2)
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En Muras a _______de______________________de_______________

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

Asd.:_____________________________________________
(Selo e firma)
(1)Indicar o curso: primeiro, segundo,terceiro,cuarto, quinto ou sexto
(2)Indicar o ciclo: Infantil, primaria, secundaria ou educación especial

ANEXO III.-CERTIFICADO DO CENTRO ESCOLAR
(Cubrir no caso de que o/a alumno/a teña necesidades específicas de apoio
educativo )

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

Educativo___________________________________________________ CERTIFICA que:

O /A Alumno/a ___________________________________________________________ recibe apoio dende a
unidade de educación especial do centro.

Asd.:_____________________________________________
(Selo e firma)

ACTA DO PLENO

CERTIFICACIÓN

D/Dª _______________________________________________________ director/a ou tutor/a do Centro

DILIXENCIA

Dilixencia para facer constar que os/as solicitantes e o/a alumno/a están empadroados no
Concello de Muras cun ano de anterioridade á presentación desta solicitude.

Selo e Sinatura do/a funcionario/a

ANEXO V.- ACREDITACIÓN DA NECESIDADE DE SOLICITAR AXUDA DE
TRANSPORTE E/OU ALUGUEIRO
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ANEXO IV.- DILIXENCIA PARA CONSTATAR O EMPADROAMENTO NO
CONCELLO.

DATOS

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

APELIDOS E NOME DO/A SOLICITANTE:

NIF

APELIDOS E NOME DO PAI OU TITOR LEGAL:

NIF

APELIDOS E NOME DA NAI OU TITORA LEGAL:

NIF

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

ACTA DO PLENO

Que tendo coñecemento da convocatoria de axudas a estudantes para o curso 2020/2021 do
Concello de Muras, na que se conceden axudas de alugueiro e de transporte para estudantes
universitarios ,así como do alumnado de ciclos medio e superior de formación profesional e
bacharelato que teñan que desprazarse fora do Concello de Muras , por non existir acción
formativa do ciclo ou bacharelato elixido neste municipio durante o curso 2020/2021.
Que reunindo as condicións da convocatoria teño que desprazarme a_____________________xa

EXPÓN

que curso estudos de ____________________________________________.

Que reunindo as condicións da convocatoria teño que permanecer fora domicilio familiar

toda a semana,xa que curso estudos de___________________________ en ________________________.

E que tendo coñecemento de que para percibir esta axuda debo presentar no Concello de Muras
( marcar segundo corresponda) :

O contrato e os recibos do alugueiro, ordenados por data ( día e mes) .

SOLICITA

Que tendo en conta o exposto anteriormente solicita a concesión dunha axuda para :
Transporte.
Alugueiro.
En Muras a_____de__________________de ___________
Asdo.:__________________________________________________

SEGUNDO.- Publicar no BOP de Lugo para seu coñecemento.
Non obstante, o Pleno acordará o que estime oportuno
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Os billetes , bonos, xustificante do medio de transporte utilizados correspondentes a cada
período,ordenados por data ( día e mes) ,

P-2703300-J
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Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

Aberto o debate, non se producen intervencións.
Sometese o punto a votación
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade acordan aprobar a
proposición presentada ao Pleno.

en partidas de gastos

Partida

Descrición

Euros

Funcional

Económica

342

623

INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS.
INSTALACIÓNS TÉCNICAS E UTILLAXE

150

21200

ADMINISTRACIÓN XERAL VIVENDA E URBANISMO. 2.000,00€
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS

311

22706

PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PUBLICA. ESTUDOS E 3.000,00€
TRABALLOS TÉCNICOS

920

22502

ADMINISTRACIÓN
LOCAIS

929

22106

IMPREVISTOS E FUNCIÓNS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

NO

CLASIFICADAS. 10.000,00€

929

22199

IMPREVISTOS E FUNCIÓNS
OUTROS SUBMINISTROS

NON

CLASIFICADAS. 1.000,00€

929

22706

IMPREVISTOS E FUNCIÓNS NON
ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS

CLASIFICADAS. 1.000,00€

920

23320

ADMINISTRACIÓN XERAL.

1531

610

ACCESO NUCLEOS DE POBOACIÓN. INVERSIÓNS EN 30.000,00€
TERREOS

933

622

XESTIÓN DO PATRIMONIO. EDIFICIOS E OUTRAS 2.134,69€
CONSTRUCIÓNS.

XERAL.

MAQUINARIA, 6.349,96€

TRIBUTOS

ENTIDADES 4.000,00€

2.000,00€
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Altas

ACTA DO PLENO

O presente expediente de modificación de créditos ao vixente Orzamento municipal
adopta a modalidade de transferencia de créditos entre partidas pertencentes a distinto
grupo de función, de acordo co seguinte detalle:

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

8.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CREDITO ENTRE PARTIDAS DE
DISTINTO AREA DE GASTO

P-2703300-J
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165

22799

ALUMEADO PÚBLICO. OUTROS TRABALLOS

2.000,00€

920

22700

ADMINISTRACIÓN XERAL. LIMPEZA E ASEO

20.000,00€

450

22706

ADMINISTRACIÓN
XERAL
INFRAESTRUCTURAS. 15.857,60
ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS

459

22799

OUTRAS INFRAESTRUCTURAS. TRABALLOS TÉCNICOS

20.560,08€

Descrición

Euros

Económica

338

22699

FESTAS POPULARES. OUTROS GASTOS DIVERSOS

34.000,00€

4311

22699

FÉRIAS. OUTROS GASTOS DIVERSOS

60.044,73€

341

22699

PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. OUTROS 10.000,00€
GASTOS DIVERSOS

161

64000

ABASTECEMENTO
DOMICILIARIO
POTABLE.GASTOS INVERSION INMATERIAL

AUGA 15.857,60

A presente modificación obedece a s seguintes necesidades:
- Ivernar os vasos das piscinas municipais, sendo necesaria a adquisición dunha lona
que as cubra.
- O Concello vai subscribir un convenio coa Deputación de Lugo para colaborar na
reparación dunha serie de camiños municipais.
- Poder levar a cabo o proxecto de adaptación dos baños da planta baixa do Concello
con cargo á reiversión da baixa na licitación da obra de instalación dun ascensor.
- Repoñer crédito á partida orzamentaria que fixo fronte o pago da factura da redacción
do proxecto de abastecemento de auga potable na Balsa.
- Debido ao COVID-19 reforzouse o servizo de limpeza das distintas dependencias
municipais.
- Facer fronte a diversas reparacións no mantemento da iluminación pública.
- Facer fronte á falta de crédito orzamentario nas partidas.
- Instalacións de sinais feitas polo persoal do Obradoiro de emprego.
Por tanto e tendo en conta o exposto, considéranse que os gastos propostos son
totalmente necesarios e que non poden demorarse para o próximo exercicio, proponse
ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- APROBACIÓN de expediente de modificación de créditos ao vixente
Orzamento municipal mediante a modalidade de transferencia de créditos entre partidas
pertencentes a distinto grupo de función, de acordo co detalle ao principio indicado.
SEGUNDO.- Aprobada inicialemnte a modificación, exporase ao público, previo
anuncio no BOP de Lugo, por quince días, durante os cales os interesados poderán

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

Funcional
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Partida

ACTA DO PLENO

Baixa en partida de gastos

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

examinalo e presentar as reclamacións ante o Pleno. A modificación se considerará
definitivamente aprobada si durante o citado prazo non se presentasen reclamacións;
caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.
TERCEIRO.- Contra a aprobación definitiva da modificación poderase interponer
directamente recurso contenciso-administrativo, na forma e prazos que establecen as
normas de dita xurisdicción.
Non obstante o Pleno adoptará o acordó que estime oportuno
Sometese o punto a votación
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade acordan aprobar a
proposición presentada ao Pleno.

Visto o requerimento da Xunta de Galicia, Delegación Territorial de Lugo, Xefatura
Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, mediante o cal, e de
acordó coa normativa vixente, en concreto os artigos 37.2 do Estatuto dos Traballadores
na súa redacción dada polo Real Decreto Lexislativo 2/2015 de 23 de outubro e os
artigos 45 e 46 do real Decreto 2001/1983, de 28 de xullo, o Concello de Muras (Lugo)
ten que notificar á Xefatura Territorial de Emprego os dous días que se fixan como
festas locais do Concello, así como a denominación da Festividade que se celebra.
En uso das atribución que me confire a lexislación vixente, propoño ao Pleno a
adopción do seguinte

ACTA DO PLENO

Presentase a seguinte moción de urxencia:

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

9.- MOCIÓNS DE URXENCIA

PRIMEIRO.- Fixar como festivos locais do Concello de Muras para o ano 2020 os
seguintes:
- 16 de febreiro de 2021, martes de Entroido
- 28 de xuño de 2021, San Pedro de Muras
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo a Xefatura Territorial de Emprego,
Economía e Industria.
Non obstante, o Pleno adoptarà o que estime oportuno.
Sométese a urxencia a votación.
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade acordan incluir na orde do
día a dita moción.
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ACORDO

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

Sometese o punto a votación
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade acordan aprobar a moción
presentada.
Presentase unha moción do PP.
Sométese a urxencia a votación.

Desde o inicio da pandemia provocada polo virus COVID-19 as entidades locais
puxeron en marcha medidas –adiantándose en moitos casos ás decisións tomadas polo
goberno central- para contener a expansión do virus e preservar a saúde de empregados
públicos e veciños. Tamén foron pioneiras en implantar programas e axudas para paliar
os efectos de crise sanitaria, social e económica derivada da pandemia.
O extraordinario esforzo realizado polos gobernos locais non se viu correspondido polo
Goberno de España que, durante a fase máis dura da pandemia, non destinou un só
euros a apoiar ás entidades locais na súa loita contra o virus e as negativas
consecuencias do mesmo.
Ante esta situación, as entidades locais –de todo signo político- a través dos órganos da
FEMP e dos lexítimos representantes dos españois no Congreso dos Deputados
solicitaron, en reiteradas ocasións durante os últimos meses, ao Goberno de España
medidas como:
1. Poder dipoñer do 100% os remanentes de Tesourería –os seus “aforros”, os
“aforros dos veciños”- xerados durante os últimos anos para implementar
aqueles servizos e medidas que permitan actuar primeiro, contra a pandemia e
despois, contra a crise sanitaria, social e económica derivada da mesma; sen
poñer en risco a capacidade financeira da entidade local e sempre en
coordinación coas CC.AA. e o Estado.
2. Transferencia dunha parte proporcional dos Fondos Europeos que reciba España
ás Entidades Locais para poder compensar o impacto do COVID-19 nos seus
ingresos e gastos orzamentarios.
3. Creación dun fondo de 5.000 millóns en axudas directas e sen condicións ás
Entidades Locais e de fondos específicos por valor de 1.000 millóns de euros
para compensar o déficit nos servizos de transporte públicos e para cubrir o
custo da colaboración das EE.LL. na xestión do Ingreso Mínimo Vital.

ACTA DO PLENO

ANTECEDENTES
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Eugenia Requeijo Chao, na súa condición de voceira do Grupo Popular, presenta, para o
seu debate en pleno, a seguinte MOPCIÓN PARA INSTAR AO GOBERNO DE
ESPAÑA A NON APROPIARSE DOS RECURSOS DAS ENTIDADES LOCAIS,
rendo en conta os seguintes

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade acordan incluir na orde do
día dita moción.
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Ningunha destas peticións tivo resposta por parte do Goberno de España. Un goberno
que, no mes de marzo, segundo puidemos coñecer pola prensa, estaba a estudar
“confiscar” o superávit xerado en 2019 polas EE.LL. así como os recursos que as
mesmas teñen en entidades bancarias e que agora, pretende apropiarse dos aforros
municipais mediante unha chantaxe inaceptable a todos os concellos e deputacións do
noso pais.

O 3 de agosto foi un dia tristemente histórico para a institución que representa e debe
protexer os intereses de todas as entidades locais posto que, por primeira vez, se rompía
o consenso que sempre tiña presidido a súa actuación.
O Consello de Ministros, malia que a proposta de acordo non contaba co aval da FEMP,
aprobou o 4 de agosto, o Real Decreto-lei 27/2020. De 4 de agosto de medidas
financeiras, de carácter extraordinario e urxente, aplicables ás entidades locais, que
mantén os aspectos máis lesivos do acordo rexeitado pola maioría dos membros que
integran esta institución e que incluso cambia as condicións pactadas cos alcaldes
socialistas da FEMP o mesmo días.
O goberno ofrece un fondo de 5.000 millóns €- a ingresar ás EE.LL. entre o 2020 e
2021- totalmente condicionado posto que só se repartirá entre as EE.LL. que entreguen
ao goberno a totalidade dos seus remanentes de tesourería para gastos xerais a
31/12/2019 (minorado por unha serie de conceptos recollidos no artigo 3.1 do Real
Decreto-lei 27/2020) durante 17 anos, desde 2020 ao 2037.
A cambio de que as EE.LL. cedan todos os aforros municipais, os aforros dos veciños, o
goberno ofrécelles un fondo –que supón soamente unha pequena parte deses aforros- e
que deberán empregar únicamente nas actuacións definidas polo goberno no propio
Real Decreto-lei 27/2020.
En resumo, unha proposta que esconde unha chantaxe inaceptable e que podería
vulnerar os artigos 137 e 142 da Constitución Española, que consagran os principios de
autonomía e suficiencia financeira como base da xestión das entidades locais.
Polo exposto, o Grupo Municipal Popular, presenta a seguinte:
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Ningunha das restantes forzas militares con representación neste órgano directivo da
FEMP apoiou esta proposta: Partido Popular, Ciudadanos e Junts per Cat votaron en
contra e os socios de goberno de Sanchez, IU-Podemos, abstivéronse.

ACTA DO PLENO

A Xunta de Goberno da FEMP aprobouno o 3 de agosto, cos únicos votos a favor dos
alcaldes socialistas máis o voto de calidade do Presidente da FEMP, o socialista Abel
Caballero.

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

No mes de xullo, o goberno de España presentou á FEMP unha proposta de acordo que
non respondía ás necesidades e peticións das Entidades Locais; excluía ao mundo rural
e a máis de 3.000 entidades locais que teñen pechado en 2019 con débeda ou non
tiveron Remanente de Tesourería positivo; destruía a autonomía local recoñecida na
Constitución e supoñía unha chantaxe inaceptable a todos os concellos e Deputacións do
noso pais.
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PROPOSTA DE ACORDO
Manifestar:

Instar ao Goberno de España a:
3. Respectar e garantir a autonomía que a Constitución Española e as leis outorgan ás
entidades locais para a xestión dos seus recursos, para a xestión do diñeiro público que é
de todos e cada un dos españois, non dun goberno en concreto.
4. Atender as demandas das EE.LL. para que poidan dispoñer do 100% dos seus
remanentes de tesourería para a loita contra os negativos efectos do COVID-19, levando
a cabo a tal efecto as modificacións legais que resulten pertinentes, que en todo caso
deberán ser validadas polo Congreso dos Deputados ou os órganos de goberno da
FEMP.
5. Que o Ministerio de Facenda cumpra coa totalidade do acordo consensuado por todas
as forzas políticas, incluído o Partido Socialista, no seo da Federación Española de
Municipios e Provincias.

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

4. O profundo rexeitamento deste concello a calquera medida do Goberno de
España tendente a apropiarse dos aforros acumulados pola veciñanza dos
municipios españois, tanto de forma directa como vía subscrición de préstamos
das EE.LL. ao Estado para devolver a longo prazo.
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3. Solicitar aos órganos competentes da FEMP a reprobación do seu Presidente,
Abel Caballero, por:
- non transmitir coa debida dilixencia nin transparencia información axeitada
sobre as negociacións co Ministerio de Facenda ao resto dos membros dos
órganos de goberno da institución.
- non defender os intereses das EE.LL. como está obrigado a facer por razón do
seu cargo.
- provocar con esta actitude que, por primeira vez na historia da FEMP, se rompa
o consenso histórico que adoitaba presidir os acordos deste organismo.

ACTA DO PLENO

1. O apoio expreso do concello de Muras ao recurso de inconstitucionalidade que o
Grupo Popular no Congreso dos Deputados presentará contra o Real Decreto-lei
27/2020 para defender os intereses de todas as entidades locais e os aforros de
todos o veciños e veciñas.
2. O fondo rexeitamento deste concello ao procedemento negociador que o
Goberno de España mantivo coa FEMP para acadar un acordo que dera unha
“apariencia” de apoio unánime das EE.LL. ao Real Decreto-lei 27/2020.
Un procedemento no que o Goberno só ten negociado cos representantes
socialistas e de IU-Podemos na FEMP excluíndo ao resto das forzas políticas
con representación en dita institución.

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

Dar traslado deste acordo ao Presidente do Goberno, á Ministra de Facenda, á Ministra
de Política Territorial e Función Pública, aos Portavoces de Grupos Políticos do
Congreso, Senado e Parlamento de Galicia e á Xunta de Goberno da FEMP.
En Muras, a 21 de agosto de 2020.
LA PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR.
Aberto o debate se producen as seguintes intervencións:

Sométese a moción a votación.
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por tres votos a favor do PP, tres
abstencións do BNG e do PSOE e o voto en contra do Sr. Alcalde acordan aprobar a
citada moción.

Número: 2020-0012 Data: 27/10/2020

Sr. Alcalde indica que os remanentes non se poden usar porque así o ordenou o Ministro
Montoro. Botóuselle a culpa aos Concello da xestión económica pero polo que respecta
a Muras, ten unha xestión correcta. Que se deixan usar os remanentes benvido será. Que
coa nova proposta para este ano, o que se deixaba era podelo usar para cuestións como
transporte público pero non para o realmente necesario. Explica que o concello tivo que
dotar aos traballadores do centro de saúde de EPI´ s xa que carecían deles e pagouno o
concello. E logo dotou aos veciños. Que se trata de conceptos non municipais e dos
cales se está facendo cargo o concello con recursos municipais. E que o mesmo sucede
co colexio ao cal dotou de máscaras e de hidroxeles e que así fará ata que conclúa este
curso escolar. O mesmo que sucede cos locais de hostalería aos cales lles están
proporcionando hidroxeles.

ACTA DO PLENO

Sr. Rouco Rey indica que os recursos municipais hai que destinalos a servizos esenciais
e neste caso son o colexio e o centro de saúde.

Dase conta das Resolucións da Alcaldía.
11.- ROGOS E PREGUNTAS
Sra. Requeijo Chao quéixase de que o concello debe ter moito diñeiro aforrado xa que
non se están realizando labores de limpeza nin de locais nin de espazos públicos. Di que
no anterior Pleno presentou un escrito no que solicitaba o arranxo dunha serie de
camiños municipais. Que hai uns meses falouse tamén do centro de saúde e que se dixo
que se buscaría un documento no que queda acreditado se o edificio é ou ben do
concello ou ben da Xunta.
Respecto da biblioteca, supón que haberá nenos que queren usala polo que pregunta
cando se abrirá e se se abre, se haberá ordenadores. Continua sinalando que o PP de
Muras que está a publicar fotos cas cousas malas que eles ven para que se vexa que o
concello esta sucio, abandonado, hai fugas de auga, falla a iluminación pública. Por
estética e polo ben dos veciños debería estar todo limpo.
En canto ás placas de inauguración de obras antigas, decatáronse de que agora se están
usando para tapar ocos no chan. Pregunta por que se está facendo iso xa que é unha
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10.- RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
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vergoña para os veciños de Muras sinalando que o Alcalde non vai conseguir borrar 24
anos do PP. Que se fora outra persoa a que colle esas placas e fai o mesmo,
consideraríase bandalismo. Indica tamén que outro acto de bandalismo é o seguinte,
relacionado coa banda de gaitas, á cal pertenceu Mario: di que cando o Alcalde chego á
alcaldía, mandou retirar todos os trofeos que había na biblioteca; di que foi unha orde do
Alcalde e dille que lle gustaría que se puxese no lugar deses nenos que gañaron
devanditos trofeos; que son parte do pasado e que debería seguir estando aí.
Que o 28.09.2019 atacou a Alberto no minuto 44 onde dicía que pisara a herba da Veiga
e que debería predicar co exemplo. Claro que si que hai que predicar co exemplo pero
agora resulta que paso por alí e o vinte e cinco de xullo había unha chea de coches
pisando a herba, o mesmo que o oito de agosto e entre eses coches estaba o de Mario
polo que tamén che pido a tí que deas exemplo e pídolle ao Alcalde que lle pida
desculpas a Alberto.
Prosegue dicindo que levamos xa 6 meses co Covid e que todo se atopa abandonado.
Que se deixen de preocupar polas siglas do BNG e do PSOE e que empecen a mirar dos
veciños. Di que cando ela tivo que estar en corentena, chamou a cada un dos veciños
tamén afectados pola corentena. Insiste en que deixen de preocuparse polas siglas e que
defendan aos seus veciños. Que vaian a Muras non só a cobrar un soldo. Manifesta que
lle dá pena o deixamento e o pasotismo do grupo de goberno; que lles deixaron un
tempo para ver se empezaban a contar con eles pero xa comprobou que non e que co
Covid pasaron máis aínda de todo.
O Sr. Alcalde sinala que en canto á limpeza do merendeiro, as autoridades sanitarias
trasladáronlle que o covid non se contaxia polo chan e si polo aire; por tanto, é un
despropósito querer desinfectar tanto. Explica que cando se cede o uso do merendeiro
faise unha limpeza por unha empresa e que o persoal do concello contrástao por tanto, o
dito pola Sra. Requeijo Chao é mentira.
Do arranxo dos camiños públicos daráselle a oportuna dilixencia no seu momento.
Respecto do documento sobre o centro de saúde, se que apareceu pero o mesmo non
aclara nada, por tanto, o concello si fará o arranxo do tellado.
Da biblioteca, aínda acábase de asinar a certificación final da obra do ascensor e ata eses
momentos, aínda se estaban realizando traballos aí.
En canto ao abandono, suciedade, explica que para a limpeza das beirarrúas habería que
facer uso do auga da traíida o cal implicaría unha diminución na subministración de
auga dos veciños, por tanto hai que facer un uso apropiado da mesma. En canto ás
herbas que nace, non se vai facer uso de pesticidas por tanto, se sae algunha herba, non
pasa nada. Da iluminación pública, fíxose un traballo de dotar a todo o concello de
iluminación led pero debido ás tormentas, estráganse frecuentemente e iso o asume o
concello. Indícalle ademais que, cando fala de limpeza e roza sería importante que
soubese que é o que pregunta xa que debería saber primeiro se se trata de camiños
públicos ou privados ou se son da Xunta ou da Deputación; e resulta que o camiño ao
que se refire a Sra. Requeijo Chao non é municipal por tanto o Sr. Alcalde pídelle para a
próxima vez criterio. Os trofeos dixen que se recollesen e se levasen ao arquivo; por
certo, arquivo que daba pena ver como o deixaron e que este grupo de goberno comezou
a dixitalizar.
En canto ás placas de inauguración, di o Sr. Alcalde que no ano 2013 esas placas
estaban no mesmo sitio por tanto, non foron eles nin os que as arrincaron nin os que as
puxeron ahi tapando buracos.
Interumpe o Sr. Trastoy Camba para sinalar que esas placas mandounas arrincar o Sr.
Alcalde e que non se faga agora a victima. Ordénalle o Sr. Alcalde ao Sr. Trastoy Camba
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que respecte a quenda de intervencións . Continúa o Sr. Alcalde dicindo que en canto ás
chamadas aos veciños en situación de corentena, que hai que ser un temerario para facer
iso público. Que el non soubo quen estivo enfermo e quen en corentena; que son datos
de carácter persoal. Por tanto, rógalle á Sr. Requeijo Chao que non faga comentarios
dese tipo publicamente. O Sr. Alcalde dálle a palabra á Sr. Chao Ramil e explica que os
datos dos que están a falar están protexidos. O area sanitaria de Lugo trasladoulles que
non se dá ese tipo de información. Os servizos sociais do concello chamáronos e
prestáronlles toda a axuda que necesitaron. En canto ás fotos que andan circulando da
Veiga, dille o Sr. Alcalde á Sra. Requeijo Chao que sexa prudente con iso de facer
públicas fotos nas que aparecen números de matriculas de coche.
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ACTA DO PLENO

E non habendo máis asuntos que tratar o Sr. Presidente levantou a sesión as vinte e dúas
horas e vinte e sete minutos, da que se extende a presenta acta que firma comigo, de
todo o que, como Secretaria, dou fe
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Conclúe o Sr. Alcalde sinalando que o importante son as axudas que se aproban hoxe

