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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN REALIZADA O 9 DE 
FEBREIRO DO 2022 

 
      

   
 
 
 
Sesión telemática celebrada en virtude do 
artigo 46.3 da LBRL introducido pola 
Disposición Adicional segunda do Real Decreto 
lexislativo 11/2020, do 31 de marzo, polo que 
se adoptan medidas urxentes e 
complementarias no ámbito social e económico 
para facer fronte ao COVID-19. Sendo as 10:00 
horas do 9 de febreiro do 2022, reúnense en 
primeira convocatoria, baixo a presidencia do 
Alcalde, Carlos Ladra Brage, os/as 
concelleiros/as que se relacionan á marxe, coa 
asistencia da Secretaria-Interventora Irene 
Suárez López, que da fe do acto.   
 
Unha vez comprobada a existencia de quórum 
para a válida constitución do Pleno, o 
Presidente declara aberta a sesión, e 
procédese a tratar os asuntos incluídos na 
Orde do Día. 
 

 
 

 

 
 
 

ORDE DO DÍA 
 
 
 
1.- POS + 2022 
 
Sometida a votación a ratificación da inclusión na orde do día e aprobada por unanimidade dos 
asistentes ( 11 votos). 
 
Obra no expediente a proposta de Alcaldía que de seguido se transcribe: 
 
 
PROPOSTA DE ALCALDÍA: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE 
CONCELLOS) “POS+ 2022” DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. 
 
Tendo en conta que  o Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 26 de novembro de 2021, 
aprobou as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
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municipal (Plan único de concellos) “POS+2022”, que se destina aos 93 concellos da provincia, cuxo 
texto íntegro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 228 do 30/11/2021.  
Considerando que, segundo o previsto nas ditas Bases a solicitude do Plan provincial de cooperación 
de obras e servizos de competencia municipal estará integrado, necesariamente, por un acordo 
plenario, segundo o Anexo I recollido nas Bases, é polo que, esta Alcaldía, propón ao Pleno da 
Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
(Plan único de concellos) “POS+ 2022” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se 
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial 
asignados aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a 
“achega provincial 2022”,”achega provincial 2021” e “préstamo provincial 2022”: 
A ) Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2022: 

 Deputación 

Achega provincial 2022 aplicada ao financiamento de gastos correntes 114.189,18 € 

Achega provincial 2021 (Excepción da Base 2.1 final) 0,00 € 

Subtotal gasto corrente 114.189,18 € 

B ) Financiamento de investimentos: 

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2022 

 

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 

 

 

Denominación da obra ou 
subministración 

 

Deputació
n 

Concello   
Orzamen

to 
total 

Achega 

municip
al 

IVE 
soportado 
deducible 

(só 
abastecem.  

auga 
potable) 

Total 
Concell

o 

      

      

Subtotal investimentos 
achega provincial 2022 

     

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2021 

(Investimentos 
financeiramente sostibles) 

 

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 

 

 

Denominación da obra ou 
subministración 

 

Deputación 

Concello   
Orzamen

to 
total 

Achega 

municip
al 

IVE 
soportado 
deducible 

(só 
abastecem.  

auga 
potable) 

Total 
Concell

o 

Acondicionamento do Parque do 
Areal 

43.509,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43,509,42 € 

Mellora da capa de rodaxe Balbís 
e Currás 

40.670,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.670,01 € 
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Mellora da capa de rodaxe nos 
Chaos é acondicionamento de 
parcela municipal da madalena 
 

35.334,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.334,29 € 

Mellora da capa de rodaxe en 
carballo de abaixo 

34.780, 11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.780,11 € 

Subtotal investimentos 
achega provincial 2021 

154.293,83  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.293,53 € 

 
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións que se relacionan nestas táboas. 
 
 
 

C Redución de débeda con entidades financeiras: 

 

Entidade financeira 
PRÉSTAMO PROVINCIAL 
2022 
aplicado á redución da 
débeda 

  

  
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras  

 
D Resumo: 

 

  Concello  

POS+ 2022 
RESUMO DE 

FINANCIAMENTO 

 
 
Deputación 

 
 
Concello 

IVE 
Soportado 
deducible 

(só 
abastecem. 

auga potable ) 

 
Total 

concello 

 
Orzamento 

Total 

 

A- GASTOS 
CORRENTES 

Achega 2022 
114.189,18 €    114.189,18 € 

Achega 2021 
(Excep. Base 
2.1) 

0,00 €    0,00 € 

 

B- 
INVESTIMENTO
S 

Achega 2022 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Achega 2021 
154.293,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.293,83 € 

C- REDUCIÓN 
DÉBEDA 

Préstamo 2022 
0,00 €    0,00 € 

 

 

 

Achega 2022 
114.189,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 114.189,18 € 

Achega 2021 
154.293,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.293,83 € 

Préstamo 2022 
0,00 €    0,00 € 

TOTAL 
268.483,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 268.483,01 € 
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2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2022 no que se inclúen os investimentos financeiramente 
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de 
prescricións técnicas: 

 

Denominación dos investimentos 
financeiramente sostibles 
(mínimo do 50% do total de 

achega e préstamo provincial 
asignado) 

 
Orzamento  

contrata 
(encher só esta 
columna se non 
hai actuacións 

de 
abastecemento 
auga potable) 

(A) 

 
IVE soportado 

deducible 
(encher 

ademais esta 
columna se hai 
actuacións de 

abastecemento 
auga potable) 

(B) 

Orzamento 
subvencionable 

(encher esta 
columna se se 

encheo a 
columna B por 
actuacións de 

abastecemento) 
(C= A-B) 

Ampliación da rede de saneamento de augas 
residuais en val de arriba e pena do pico 
 

67.950,14 €   

Mellora capa de rodaxe en a veiga e reposición 
de pavimento treito a caneta a igrexa 
 

57.248,15 €   

Mellora da capa de rodaxe de día 8 ao cemiterio 
 

86.233,57 €   

TOTAIS 211.431,86 €   

 

 
3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos 
investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas 
que legalmente sexan necesarias. 
 
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2022 os fondos necesarios para 
facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS+2021 Base, se a houbera. 
 
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e 
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se 
produce efectivamente. 
 
6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións 
públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan 
axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas, 
acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 
 
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está 
ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
 
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente 
acordo e o correspondente expediente. 

 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometida a proposta a votación por seis ( 6 ) votos a favor dos concelleiros do PSdG-PSOE, 
BNG, a concelleira do Grupo Mixto e cinco ( 5 ) abstencións dos concelleiros do PP e do 
concelleiro do Grupo Mixto adoptouse o seguinte ACORDO: 
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1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
(Plan único de concellos) “POS+ 2022” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se 
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial 
asignados aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a 
“achega provincial 2022”,”achega provincial 2021” e “préstamo provincial 2022”: 
A ) Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2022: 

 Deputación 

Achega provincial 2022 aplicada ao financiamento de gastos correntes 114.189,18 € 

Achega provincial 2021 (Excepción da Base 2.1 final) 0,00 € 

Subtotal gasto corrente 114.189,18 € 

B ) Financiamento de investimentos: 

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2022 

 

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 

 

 

Denominación da obra ou 
subministración 

 

Deputació
n 

Concello   
Orzamen

to 
total 

Achega 

municip
al 

IVE 
soportado 
deducible 

(só 
abastecem.  

auga 
potable) 

Total 
Concell

o 

      

      

Subtotal investimentos 
achega provincial 2022 

     

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2021 

(Investimentos 
financeiramente sostibles) 

 

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 

 

 

Denominación da obra ou 
subministración 

 

Deputación 

Concello   
Orzamen

to 
total 

Achega 

municip
al 

IVE 
soportado 
deducible 

(só 
abastecem.  

auga 
potable) 

Total 
Concell

o 

Acondicionamento do Parque do 
Areal 

43.509,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43,509,42 € 

Mellora da capa de rodaxe Balbís 
e Currás 

40.670,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.670,01 € 

Mellora da capa de rodaxe nos 
Chaos é acondicionamento de 
parcela municipal da madalena 
 

35.334,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.334,29 € 

Mellora da capa de rodaxe en 
carballo de abaixo 

34.780, 11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.780,11 € 

Subtotal investimentos 154.293,83  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.293,53 € 
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achega provincial 2021 

 
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións que se relacionan nestas táboas. 
 
 
 

D Redución de débeda con entidades financeiras: 

 

Entidade financeira 
PRÉSTAMO PROVINCIAL 
2022 
aplicado á redución da 
débeda 

  

  
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras  

 
E Resumo: 

 

  Concello  

POS+ 2022 
RESUMO DE 

FINANCIAMENTO 

 
 
Deputación 

 
 
Concello 

IVE 
Soportado 
deducible 

(só 
abastecem. 

auga potable ) 

 
Total 

concello 

 
Orzamento 

Total 

 

A- GASTOS 
CORRENTES 

Achega 2022 
114.189,18 €    114.189,18 € 

Achega 2021 
(Excep. Base 
2.1) 

0,00 €    0,00 € 

 

B- 
INVESTIMENTO
S 

Achega 2022 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Achega 2021 
154.293,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.293,83 € 

C- REDUCIÓN 
DÉBEDA 

Préstamo 2022 
0,00 €    0,00 € 

 

 

 

Achega 2022 
114.189,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 114.189,18 € 

Achega 2021 
154.293,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.293,83 € 

Préstamo 2022 
0,00 €    0,00 € 

TOTAL 
268.483,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 268.483,01 € 

 
 
 
 
2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2022 no que se inclúen os investimentos financeiramente 
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de 
prescricións técnicas: 
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Denominación dos investimentos 
financeiramente sostibles 
(mínimo do 50% do total de 

achega e préstamo provincial 
asignado) 

 
Orzamento  

contrata 
(encher só esta 
columna se non 
hai actuacións 

de 
abastecemento 
auga potable) 

(A) 

 
IVE soportado 

deducible 
(encher 

ademais esta 
columna se hai 
actuacións de 

abastecemento 
auga potable) 

(B) 

Orzamento 
subvencionable 

(encher esta 
columna se se 

encheo a 
columna B por 
actuacións de 

abastecemento) 
(C= A-B) 

Ampliación da rede de saneamento de augas 
residuais en val de arriba e pena do pico 
 

67.950,14 €   

Mellora capa de rodaxe en a veiga e reposición 
de pavimento treito a caneta a igrexa 
 

57.248,15 €   

Mellora da capa de rodaxe de día 8 ao cemiterio 
 

86.233,57 €   

TOTAIS 211.431,86 €   

 

 
3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos 
investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas 
que legalmente sexan necesarias. 
 
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2022 os fondos necesarios para 
facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS+2021 Base, se a houbera. 
 
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e 
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se 
produce efectivamente. 
 
6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións 
públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan 
axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas, 
acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 
 
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está 
ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
 
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente 
acordo e o correspondente expediente. 
 
2.- POS + ADICIONAL 1/2022 
 
Sometida a votación a ratificación da inclusión na orde do día e aprobada por unanimidade dos 
asistentes ( 11 votos). 
 
Obra no expediente a proposta de Alcaldía que de seguido se transcribe: 

 
PROPOSTA DE ACORDO DE APROBACIÓN DO   

POS+ADICIONAL 1/2022 PARA O FINANCIAMENTO DE GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS  
 

“POS+ ADICIONAL1/ 2022” 
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Tendo en conta que  o Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 26 de novembro de 2021, aprobou 
as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 
único de concellos) “POS+2022”, que se destina aos 93 concellos da provincia, cuxo texto íntegro foi publicado 
no Boletín Oficial da Provincia nº 228 do 30/11/2021.  
 
Tendo en conta que, xunto co POS+2022 regúlase simultaneamente, o POS+ADICIONAL 1/2022 para o 
financiamento de gastos sociais extraordinarios, que será xestionado pola Sección de Servizos Sociais desta 
Deputación.  
 
Considerando que, segundo o previsto nas ditas Bases a solicitude do Plan estará integrada, necesariamente, 
por unha certificación do acordo plenario, segundo o Anexo XV recollido nas Bases, é polo que, esta Alcaldía, 
propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
 

1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único 

de concellos) “POS+ ADICIONAL 1/2022” da Deputación Provincial da Coruña, para o financiamento de 

gastos sociais extraordinarios, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación 

da achega provincial asignada aos gastos sociais que se detallan no informe emitido pola Intervención ou a 

Secretaría-Intervención do concello, segundo se indica a continuación: 

 
 

 
 

GASTOS SOCIAIS 
EXTRAORDINARIOS 

 
 

 
PREVISIÓN 
DE GASTOS 

2022 
 

 
 
 

(A) 

 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS 
PÚBLICOS OU 

PRIVADOS 
 
 

(B) 

ESTIMACIÓN DO 
GASTO A 

FINANCIAR POLO 
CONCELLO 
(Pode ser 

superior ao 
importe 

solicitado) 
(A-B) 

a) Reforzo de persoal, técnico e/ou 
administrativo, adscrito aos servizos 
sociais do concello, co fin de apoiar 
aos equipos actuais e/ou facilitar a 
tramitación urxente das prestacións 
obxecto deste plan e axilizar a 
atención social profesional necesaria 
en situacións de risco para persoas 
vulnerables. (O importe non pode ser 
destinado a cubrir a achega municipal 
no FOPPSS, o gasto vai dirixido á 
nova contratación). 
 

   

 
b) Ampliación e dotación das partidas 
municipais destinadas a axudas de 
emerxencia ás persoas soas ou 
familias en risco de exclusión social: 
maiores, persoas con diversidade 
funcional, mulleres en risco de 
exclusión social ou vítimas de 
violencia de xénero, cando eles e as 
persoas ao seu cargo, carezan de 
medios económicos suficientes para 
asegurar a cobertura das necesidades 
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GASTOS SOCIAIS 
EXTRAORDINARIOS 

 
 

 
PREVISIÓN 
DE GASTOS 

2022 
 

 
 
 

(A) 

 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS 
PÚBLICOS OU 

PRIVADOS 
 
 

(B) 

ESTIMACIÓN DO 
GASTO A 

FINANCIAR POLO 
CONCELLO 
(Pode ser 

superior ao 
importe 

solicitado) 
(A-B) 

básicas: vivenda, alimentación , 
electricidade, educación, gastos 
médicos ou farmacéuticos, transporte, 
e aqueles que consideren os  servizos 
sociais municipais. As axudas en 
especie para alimentación e 
educación, consideraranse gasto 
corrente sempre que non  superen o 
límite por unidade de 500,00€. 
 

c) Ampliar o servizo de axuda a 
domicilio en todas as súas 
modalidades, e calquera outro de 
análoga natureza que se preste no 
domicilio da persoa, como 
rehabilitación, perruquería, podoloxía, 
comedor sobre rodas, etc. 
O importe poderá destinarse a cubrir a 
parte da achega municipal ao servizo 
de axuda a domicilio na modalidade 
de dependencia, incluíndo aquela que 
corresponde a horas xa concedidas. 
 

 
 
 
 
 

39.966,22€ 

  
 
 
 
 

39.966,22€ 
 

d) Reforzo dos servizos e axudas 
económicas para respiro familiar e 
medidas de conciliación a persoas que 
carezan de medios económicos 
suficiente s para asegurar a cobertura 
destas necesidades, valoradas polas 
profesionais dos servizos sociais 
comunitarios. 
 

   

e) Reforzo dos dispositivos e axudas 
económicas para atención a persoas 
sen fogar que carezan de medios 
económicos suficientes para asegurar 
a cobertura destas necesidades, 
valoradas polas profesionais dos 
servizos sociais. 
 

   

f)Outras medidas sociais de carácter 
extraordinario que os servizos sociais 
das entidades locais consideren 
imprescindibles e urxentes para 
atender ás persoas especialmente 
vulnerables, e sexan debidamente 
xustificadas. 
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GASTOS SOCIAIS 
EXTRAORDINARIOS 

 
 

 
PREVISIÓN 
DE GASTOS 

2022 
 

 
 
 

(A) 

 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS 
PÚBLICOS OU 

PRIVADOS 
 
 

(B) 

ESTIMACIÓN DO 
GASTO A 

FINANCIAR POLO 
CONCELLO 
(Pode ser 

superior ao 
importe 

solicitado) 
(A-B) 

 
 

g) Alugueiro de equipamento técnico 
asistencial para cesión de uso ás 
persoas que necesiten este material 
asistencial para a súa vida diaria: 
camas, cadeiras de rodas, grúas, e 
calquera outro material ou 
equipamento valorado polas 
profesionais dos servizos sociais 
comunitarios, cando carezan de 
medios económicos suficientes para 
asegurar a cobertura destas 
necesidades. 
 

 
 

  
 

h) Adquisición de equipamento técnico 
asistencial para cesión de uso ás 
persoas que necesiten este material 
asistencial para a súa vida diaria: 
camas, cadeiras de rodas, grúas, e 
calquera outro material ou 
equipamento valorado polas 
profesionais dos servizos sociais 
comunitarios, cando carezan de 
medios económicos suficientes para 
asegurar a cobertura destas 
necesidades. 
 

   

I) Gastos de investimento para o 
desenvolvemento dos programas de 
servizos sociais e do traballo dos 
equipos técnicos de servizos sociais 
municipais (equipos informáticos, 
ofimática etc). 
A adquisición deste equipamento 
inventariable terá a consideración de 
gastos de investimento a efectos 
orzamentarios. 
 

   

T  O  T  A  L   

39.966,22 0,00 39.966,22 
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2.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente 
acordo e o correspondente expediente.” 
 

Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometida a proposta a votación por sete ( 7 ) votos a favor dos concelleiros do PSdG-PSOE, 
BNG, e dos concelleiros do Grupo Mixto e catro ( 4 ) votos en contra dos concelleiros do PP 
adoptouse o seguinte ACORDO: 

 

1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 

único de concellos) “POS+ ADICIONAL 1/2022” da Deputación Provincial da Coruña, para o 

financiamento de gastos sociais extraordinarios, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa 

totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais que se detallan no 

informe emitido pola Intervención ou a Secretaría-Intervención do concello, segundo se indica a 

continuación: 

 
 

 
 

GASTOS SOCIAIS 
EXTRAORDINARIOS 

 
 

 
PREVISIÓN 
DE GASTOS 

2022 
 

 
 
 

(A) 

 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS 
PÚBLICOS OU 

PRIVADOS 
 
 

(B) 

ESTIMACIÓN DO 
GASTO A 

FINANCIAR POLO 
CONCELLO 
(Pode ser 

superior ao 
importe 

solicitado) 
(A-B) 

a) Reforzo de persoal, técnico e/ou 
administrativo, adscrito aos servizos 
sociais do concello, co fin de apoiar 
aos equipos actuais e/ou facilitar a 
tramitación urxente das prestacións 
obxecto deste plan e axilizar a 
atención social profesional necesaria 
en situacións de risco para persoas 
vulnerables. (O importe non pode ser 
destinado a cubrir a achega municipal 
no FOPPSS, o gasto vai dirixido á 
nova contratación). 
 

   

 
b) Ampliación e dotación das partidas 
municipais destinadas a axudas de 
emerxencia ás persoas soas ou 
familias en risco de exclusión social: 
maiores, persoas con diversidade 
funcional, mulleres en risco de 
exclusión social ou vítimas de 
violencia de xénero, cando eles e as 
persoas ao seu cargo, carezan de 
medios económicos suficientes para 
asegurar a cobertura das necesidades 
básicas: vivenda, alimentación , 
electricidade, educación, gastos 
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GASTOS SOCIAIS 
EXTRAORDINARIOS 

 
 

 
PREVISIÓN 
DE GASTOS 

2022 
 

 
 
 

(A) 

 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS 
PÚBLICOS OU 

PRIVADOS 
 
 

(B) 

ESTIMACIÓN DO 
GASTO A 

FINANCIAR POLO 
CONCELLO 
(Pode ser 

superior ao 
importe 

solicitado) 
(A-B) 

médicos ou farmacéuticos, transporte, 
e aqueles que consideren os  servizos 
sociais municipais. As axudas en 
especie para alimentación e 
educación, consideraranse gasto 
corrente sempre que non  superen o 
límite por unidade de 500,00€. 
 

c) Ampliar o servizo de axuda a 
domicilio en todas as súas 
modalidades, e calquera outro de 
análoga natureza que se preste no 
domicilio da persoa, como 
rehabilitación, perruquería, podoloxía, 
comedor sobre rodas, etc. 
O importe poderá destinarse a cubrir a 
parte da achega municipal ao servizo 
de axuda a domicilio na modalidade 
de dependencia, incluíndo aquela que 
corresponde a horas xa concedidas. 
 

 
 
 
 
 

39.966,22€ 

  
 
 
 
 

39.966,22€ 
 

d) Reforzo dos servizos e axudas 
económicas para respiro familiar e 
medidas de conciliación a persoas que 
carezan de medios económicos 
suficiente s para asegurar a cobertura 
destas necesidades, valoradas polas 
profesionais dos servizos sociais 
comunitarios. 
 

   

e) Reforzo dos dispositivos e axudas 
económicas para atención a persoas 
sen fogar que carezan de medios 
económicos suficientes para asegurar 
a cobertura destas necesidades, 
valoradas polas profesionais dos 
servizos sociais. 
 

   

f)Outras medidas sociais de carácter 
extraordinario que os servizos sociais 
das entidades locais consideren 
imprescindibles e urxentes para 
atender ás persoas especialmente 
vulnerables, e sexan debidamente 
xustificadas. 
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2.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e 
o correspondente expediente. 
 

 

 
 

GASTOS SOCIAIS 
EXTRAORDINARIOS 

 
 

 
PREVISIÓN 
DE GASTOS 

2022 
 

 
 
 

(A) 

 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS 
PÚBLICOS OU 

PRIVADOS 
 
 

(B) 

ESTIMACIÓN DO 
GASTO A 

FINANCIAR POLO 
CONCELLO 
(Pode ser 

superior ao 
importe 

solicitado) 
(A-B) 

g) Alugueiro de equipamento técnico 
asistencial para cesión de uso ás 
persoas que necesiten este material 
asistencial para a súa vida diaria: 
camas, cadeiras de rodas, grúas, e 
calquera outro material ou 
equipamento valorado polas 
profesionais dos servizos sociais 
comunitarios, cando carezan de 
medios económicos suficientes para 
asegurar a cobertura destas 
necesidades. 
 

 
 

  
 

h) Adquisición de equipamento técnico 
asistencial para cesión de uso ás 
persoas que necesiten este material 
asistencial para a súa vida diaria: 
camas, cadeiras de rodas, grúas, e 
calquera outro material ou 
equipamento valorado polas 
profesionais dos servizos sociais 
comunitarios, cando carezan de 
medios económicos suficientes para 
asegurar a cobertura destas 
necesidades. 
 

   

I) Gastos de investimento para o 
desenvolvemento dos programas de 
servizos sociais e do traballo dos 
equipos técnicos de servizos sociais 
municipais (equipos informáticos, 
ofimática etc). 
A adquisición deste equipamento 
inventariable terá a consideración de 
gastos de investimento a efectos 
orzamentarios. 
 

   

T  O  T  A  L   

39.966,22 0,00 39.966,22 
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3. PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS PRESENTADAS 
CONTRA A APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2022. 
 
Sometida a votación a ratificación da urxencia da inclusión no punto na orde do día é aprobada 
por unanimidade dos presentes ( 11 votos). 
 
Obra no expediente a proposta de Alcaldía que de seguido se transcribe: 
 
Expediente núm. 1893/2021 
 
PROPOSTA DE ALCALDÍA.- Resolución de alegacións presentadas contra a aprobación inicial 
do Orzamento municipal correspondente ao exercicio 2022. 
 
Aprobado inicialmente o orzamento municipal do concello de Cabanas para o exercicio 2022 mediante 
acordo plenario de data 30/12/21. 
 
Exposto ao público durante un prazo de quince días hábiles a efectos de reclamacións e alegacións 
polos interesados no procedemento, seguindo o disposto no art. 169.1 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, mediante a 
inserción de anuncio de exposición ao público no BOP núm. 3 do 5 de xaneiro do 2022. 
 
Tendo en conta que durante o período de exposición ao público foi presentada alegación polo sindicado 
USO ( Unión sindical obrera) en data 27/01/22 ( N.R.E. 190). 
 
Solicitado por esta Alcaldía informe á Secretaria Intervención municipal en canto á procedencia da 
alegación presentada e visto o informe emitido con data 7 de febreiro no que se sinala, entre outros, 
que procede desestimar a alegación presentada por canto non se atopa en ningún dos supostos 
taxados de reclamacións aos que fai referencia o art. 171 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 
 
Tendo en conta, asemade, que segundo o disposto no art. 22.2e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local, a competencia para a resolución de alegacións presentadas 
contra a aprobación inicial do orzamento corresponden ao Pleno da Corporación, é polo que, esta 
Alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Desestimar a alegación presentada polo sindicato USO ( Unión Sindical Obera) 
presentada en data 27/01/22 (N.R.E. 190) e, polo tanto, aprobar definitivamente o orzamento municipal 
para o exercicio 2022. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo a USO ( Unión Sindical Obrera) así como proceder á 
publicación no Boletín Oficial da Provincia o orzamento resumido por capítulos e dar traslado de copia 
do mesmo á administración do estado e da Comunidade Autónoma, segundo o disposto  no art. 169.3 
e 4 do Real Decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora da 
facendas locais. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometida a proposta a votación por seis ( 6 ) votos a favor dos concelleiros do PSdG-PSOE, 
BNG, e a concelleira do Grupo Mixto, un ( 1 ) voto en contra do concelleiro do Grupo Mixto e 
catro ( 4 ) abstencións dos concelleiros do PP adoptouse o seguinte ACORDO:  
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PRIMEIRO.- Desestimar a alegación presentada polo sindicato USO ( Unión Sindical Obera) 

presentada en data 27/01/22 (N.R.E. 190) e, polo tanto, aprobar definitivamente o orzamento municipal 

para o exercicio 2022. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo a USO ( Unión Sindical Obrera) así como proceder á 

publicación no Boletín Oficial da Provincia o orzamento resumido por capítulos e dar traslado de copia 

do mesmo á administración do estado e da Comunidade Autónoma, segundo o disposto  no art. 169.3 

e 4 do Real Decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora da 

facendas locais. 

 

 

E non habendo mais asuntos que tratar deuse por finalizada a sesión sendo as dez horas e trinta e tres 
minutos estendéndose a presente acta da que eu, Secretaria, certifico, 

Vº e Pº   

 
 
 
 
 


