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ACTA Nº 2018/7
SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN 

-SALÓN DE SESIÓNS DA CASA DO CONCELLO, XOVES 16 DE AGOSTO DE 2018-

O día 16 de agosto de 2018, ás 20:00 horas, baixo a presidencia da sra. Alcaldesa, reúnense os
concelleiros e concelleiras que se indican, coa asistencia da secretaria, que subscribe, co obxecto de
celebrar en primeira convocatoria, Sesión ordinaria do Pleno da Corporación.

PRESIDE:
BEATRIZ BASCOY MACEIRAS

ASISTEN:
BNG
IRIA COUCE REGO
JOSE MANUEL SOTO SÁNCHEZ
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ LAGO
MAGIN FERNANDO LAGO TUIMIL
PP
AQUILINO SUEIRAS DOPICO
JORGE GONZÁLEZ ANEIROS
ROCIO LUACES ANTÓN

AUSENCIAS:
PP
XULIO CRIBEIRO GARCIA

SECRETARIA INTERVENTORA:
OLAYA VILLAVERDE CAMPOS

Constátase a  presenza  de membros deste  órgano de  goberno en quórum suficiente,  polo que a
alcaldesa como Presidenta, declara aberta a sesión.

Procedese a tratar os asuntos incluídos na

ORDE DO DÍA

mailto:correo@moeche.es


1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria anterior de 21 de xuño de 2018.

O pleno da Corporación, por unanimidade dos asistentes, prestou a súa aprobación a acta da sesión
anterior ordinaria de 21 de xuño de 2018.

2.- Dación de contas das resolucións da alcaldía:

En  cumprimento  do  disposto  na  normativa  vixente,  dáse  conta  ao  Pleno  da  Corporación  das
resolucións ditadas pola Alcaldía no período comprendido entre o 18 de xuño o 10 de agosto de
2018, e que son as que seguen:







A sra. Alcaldesa comenta as mais salientables e que non son de mero trámite.



A Corporación queda enterada.

3.-  Informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento no 2º trimestre de 2018

En cumprimento do establecido no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei
3/2014,  de 29 de  decembro,  pola  que  se establecen medidas  de  loita  contra  a  morosidade  nas
operacións comerciais, ponse en coñecemento da Corporación o informe sobre o cumprimento dos
prazos de pagamento das obrigacións correspondentes o 2º trimestre do ano 2018 elaborado polos
servizos económicos do Concello.

A Corporación queda enterada.

4.-  Aprobación  inicial,  se  procede,  da  ordenanza  fiscal  reguladora  do  prezo  público  pola
prestación  do  servizo  de  xestión  da  biomasa  vexetal  e  limpeza  de  fincas  no  Concello  de
Moeche.

A sra. Alcaldesa introduce a ordenanza facendo sucinta referencia o espírito da mesma e a súa razón
de ser, así pois indica que se lles notificará os propietarios a súa obriga de limpar as súas fincas e
que se non o fan en terreos de competencia municipal establecese a mencionada ordenanza para que
o Concello o faga subsidiariamente delegando na Deputación o procedemento sancionador.
Indica  tamén  que  excepcionalmente  e  de  xeito  motivado  o  Concello  pode  facer  a  limpeza  a
solicitude dun propietario.

O Pleno da Corporación, por unanimidade, prestou a súa aprobación a proposta que se transcribe,
informada favorablemente pola Secretaría do Concello.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO
SERVIZO  DE  XESTIÓN  DA  BIOMASA  VEXETAL  E  LIMPEZA  DE  FINCAS  NO
CONCELLO DE MOECHE 

Exposición de motivos

O territorio do concello de Moeche abrangue 48’5 qm2, correspondendo aproximadamente un 61,5
por 100 do territorio a superficie forestal, un 36,5 por 100 a terreos adicados ao cultivo agrícola e
pradarías.  Os  seus  habitantes  distribúense  de  xeito  disperso  en  5  parroquias,  en  128 entidades
singulares e diseminadas de poboación. 

A xestión dun territorio destas características, onde ademais hai milleiros de parcelas que pertencen
a múltiples propietarios, é moi complexa, sendo o marco físico onde o concello debe facer fronte ás
súas obrigas e competencias, para o que ha de adoptar as medidas precisas para converter nunha
oportunidade  esa  diversidade  territorial,  co  obxectivo  de  avanzar  cara  a  un  verdadeiro
desenvolvemento sustentable. 

Con  base  nas  competencias  que  posúen  os  concellos  nos  eidos  da  prevención  e  extinción  de
incendios, a protección civil, o medio ambiente ou o urbanismo, establecidas pola Lei 7/1985, do 2
de  abril,  reguladora  das  bases  do  réxime  local,  e  pola  Lei  5/1997,  de  administración  local  de



Galicia, faise preciso regular os aspectos relativos á limpeza e o mantemento das parcelas existentes
no municipio. 

O concello de Moeche elabora a presente ordenanza co obxectivo de aplicar  nomeadamente os
artigos 13.1 e 135.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Consonte esta lei, as
persoas  propietarias  de  toda  clase  de  terreos  teñen  a  obriga  de  mantelos  en  condicións  de
funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade segundo o seu destino, así
como de conservar e manter o solo e a masa vexetal nas condicións precisas que eviten erosións e
incendios, e impedir a contaminación da terra, o aire e a auga.

Así mesmo, o artigo 7.d) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia, obriga a realizar as obras necesarias para conservar e manter o solo e a biomasa
vexetal nas condicións precisas que eviten os incendios forestais. Precisamente, a recente reforma e
actualización da citada norma, efectuada pola Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e
administrativas,  afondou  na  regulación  relativa  ás  actuacións  administrativas  en  materia  de
cumprimento por parte das persoas propietarias e titulares de terreos suxeitos á obriga de xestión da
biomasa vexetal,  entre outros espazos, no contorno dos núcleos rurais e vivendas, procurando o
cumprimento  da  obriga  e  a  axilización  das  actuacións,  e  precisando  cales  con  as  facultades  e
competencias das administracións locais, para o que se precisa completar a regulación atendendo ás
características do concello a través da presente ordenanzas local.

Por outra banda, nesta ordenanza tamén se regulan os prezos públicos da solicitude, por parte de
persoas alleas á entidade local, do uso puntual da maquinaria municipal e os servizos do persoal do
Concello,  de  acordo  coas  dispoñibilidades  dos  servizos  e  tamén  no  caso  de  esgotárense  as
posibilidades de fornecelos pola oferta privada nos períodos de maior intensidade na realización
destes traballos na época estival, ou noutras épocas cando concorran ditas circunstancias 

Polo tanto a presente ordenanza recolle estas obrigas e regula a súa aplicación no caso do uso de
medios e recursos municipais. Desta maneira, preténdese atinxir: 
•  O  cumprimento  da  normativa  existente  en  materia  de  mantemento  de  parcelas,  predios  e
edificacións e regular a execución subsidiaria por parte do concello. 
• A prevención dos incendios e a boa xestión dos terreos forestais. 
• A prevención doutras incidencias que poidan xerar impactos negativos sobre a paisaxe, o medio
ambiente e a calidade de vida dos veciños e veciñas. 
• A mellora da ordenación territorial do concello. 
• A equidade e xestión racional dos recursos municipais, ao repercutir os gastos que se orixinen nas
persoas responsables. 

Artigo 1.º.–FUNDAMENTO E NATUREZA. 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos
artigos 15 a 19 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (RD lexislativo /2004, do 5
de marzo), o Concello de Moeche establece o prezo público pola prestación do servizo de xestión
de biomasa vexetal e limpeza de terreos e predios, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal. 

Artigo 2.º.–OBRIGAS SOBRE AS PARCELAS E PREDIOS. 



1.–É  responsabilidade  das  persoas  propietarias  manter  nas  debidas  condicións  de  limpeza,
seguridade, salubridade e ornato público os seus terreos e predios, así como as beirarrúas, patios
interiores ou zonas verdes privadas. Igualmente deberán evitar que as augas de escorrentía e as
pólas  das  árbores  ou  sebes  afecten  ao  espazo público.  Os  propietarios  de  terras  conservarán  e
manterán o solo natural e, se é o caso, a masa vexetal nas condicións precisas que eviten a erosión e
os incendios, impedindo a contaminación da terra, o aire e a auga. 
Para estes efectos, as persoas propietarias deberán proceder aos traballos de mantemento e limpeza
das súas propiedades cando por motivos de ornato público ou seguridade sexan necesarios ou así o
ordene a Autoridade municipal, previo informe dos servizos municipais competentes. 
2.–Pola súa parte as persoas propietarias das masas forestais e dos terreos lindeiros con estas ficarán
obrigados a adoptar as medidas de prevención de incendios forestais, particularmente as relativas á
xestión  da biomasa  vexetal  e  retirada  de especies  arbóreas,  establecidas  na normativa  estatal  e
autonómica que resulte de aplicación nesta materia. 
3.–O concello exercerá o control sobre estas obrigas e poderá esixir aos seus titulares a adopción
das medidas necesarias, consonte o establecido na normativa de aplicación e os regulamentos e
instrucións  que  as  desenvolvan.  Así  mesmo,  poderá,  previo  trámite  de  audiencia  ás  persoas
interesadas, requirirlles que, no prazo regulado legal ou normativamente ou que veñan xustificados
tecnicamente,  realicen  as  obras  ou  actuacións  necesarias  advertíndolles  que,  en  caso  de
incumprimento da orde de execución, procederase á execución subsidiaria ou á execución forzosa
mediante a imposición de multas coercitivas, reiterables ata lograr a execución do ordenado, sen
prexuízo, se é o caso, da apertura do correspondente expediente sancionador. 

Artigo 3.º–FEITO IMPOÑIBLE. 
1.–Constitúe o feito impoñible do prezo público,  a prestación de servizo de xestión da biomasa
vexetal e limpeza, con medios mecánicos e/ou manuais municipais ou contratados polo Concello,
de parcelas, predios ou edificacións, ben sexa a solicitude de persoas particulares interesadas, ou de
oficio, por razóns de seguridade, ornato ou contaminación, sempre que a prestación do devandito
servizo redunde en beneficio do suxeito pasivo. As tarefas de limpeza poden ser a eliminación de
silvas, herbas ou retirada de árbores, así como a recollida de entullos e outros residuos vertidos de
forma irregular. 
2.–Tamén se recolle dentro do prezo público o uso da maquinaria e o traballo do persoal municipal
no caso de solicitudes particulares para a realización de pequenas obras e traballos en propiedades
privadas naqueles casos de imposibilidade de fornecelos pola oferta privada en períodos de maior
intensidade na realización destes traballos, ou noutras épocas cando concorran ditas circunstancias,
previa  resolución motivada  da  Alcaldía  ou da  Xunta  de Goberno e  sempre  que o  permitan  as
necesidades do servizo. 
3.–Non estarán suxeitos a este prezo público os servizos que se presten en beneficio da xeneralidade
ou dunha parte considerable da poboación do municipio ou en casos de calamidade ou catástrofe
pública oficialmente declarada. 

Artigo 4.º.–SUXEITO PASIVO. 
Son suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o
artigo 35.4 da Lei xeral tributaria,  que sexan propietarias, usuarias ou ocupantes das fincas que
foran obxecto da prestación do servizo, que así o solicitasen. 



Tamén serán suxeito pasivo aquelas persoas, titulares, usuarias ou ocupantes por calquera concepto
que fagan caso omiso aos requirimentos e ordes de execución efectuadas polo concello nos supostos
establecidos nas ordenanzas municipais ou na normativa xeral de aplicación, previa tramitación do
necesario expediente nos termos indicados na lexislación aplicable. 

Artigo 5.º.–RESPONSABLES. 
1.–Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas ou
xurídicas ás que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria. 
2.–Serán  responsables  subsidiarias  as  persoas  administradoras  das  sociedades  e  os  síndicos,
interventores ou liquidadores de sociedades e entidades en xeral en  concurso ou liquidación nos
supostos e co alcance que sinale o artigo 43 da Lei xeral tributaria. 

Artigo 6.º.–EXENCIÓNS SUBXECTIVAS. 
Non se concederá exención no pagamento do prezo público. 

Artigo 7.º.–COTA TRIBUTARIA. 
1.–A  cota  tributaria  determinarase  en  función  do  número  de  efectivos,  tanto  persoais  como
materiais  que se  empreguen na  prestación  do servizo,  o  tempo investido  neste,  e  o  percorrido
efectuado polos vehículos que actúen. 
Para tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa: 
Epígrafe primeira. Persoal: 
a) Por cada operario/a de servizos, por hora ou fracción: 14,50 € 
b) Por cada operario/a de maquinaria, por hora ou fracción: 18,00 € 
c) Por cada técnico/a, por hora ou fracción: 23,00 €
Epígrafe segunda. Material: 
a) Por cada pa retroescavadora, por hora ou fracción: 25,00 € 
b) Por cada tractor con rozadora traseira, cisterna ou similar, por hora ou fracción: 20,00 € 
c) Por cada tractor con rozadora de brazo ou similar, por hora ou fracción: 25,00 € 
e) Por cada camión, por hora ou fracción: 20,00 € 
Aos efectos do cómputo do tempo investido na prestación do servizo contarse desde a saída ata o
regreso á nave de servizos municipais.

Epígrafe terceira. Xestión de residuos: 
a) Os custos de xestión dos residuos que se recollan como consecuencia dos servizos regulados por
esta ordenanza, e que teña que asumir o Concello, serán repercutidos no suxeito pasivo. 

A cota tributaria total será a suma das correspondentes ás das epígrafes da tarifa. 

Artigo 8.º.–DEVINDICACIÓN. 
Devindicarase o prezo público e nace a obriga de contribuír no momento en que os medios e o
persoal saian da nave de servizos municipais, intre no que se inicia, a todos os efectos, a prestación
do servizo. 

Artigo 9.º.–LIQUIDACIÓN E INGRESO. 
1.- Toda persoa usuaria do servizo a que se refire esta ordenanza deberá solicitalo mediante modelo
oficial que se servirá nas oficinas municipais, correspondendo a súa resolución á Alcaldía. 



2.- Nos supostos de execución subsidiaria, será a Alcaldía quen emita unha resolución sinalando o
alcance do servizo. Unha vez efectuado o servizo, e de acordo cos datos que certifique o servizo
municipal de obras, os servizos tributarios deste Concello emitirán a correspondente liquidación que
será notificada para o ingreso directo na forma e nos prazos sinalados pola tesouraría municipal. 

Artigo 10.º.–INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas
lle  correspondan  en  cada  caso,  estarase  ao  disposto  nos  artigos  178  e  seguintes  da  Lei  xeral
tributaria.

Disposición derradeira
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor e será de aplicación a partir do día da súa publicación
no Boletín Oficial  da Provincia,  permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación
expresas. 

5.- Aprobación inicial, se procede, da ordenanza para a protección e conservación dos camiños
e  vías  públicas  municipais  en  relación  cos  traballos  forestais  e  similares  no  Concello  de
Moeche.

A sra. Alcaldesa introduce a ordenanza facendo sucinta referencia o espírito da mesma e a súa razón
de ser así como comenta que existen pistas e camiños moi deteriorados dende o ano 2013.
Comenta que xa existe unha ordenanza municipal que regula a saca de madeira, pero que mediante
a nova ordenanza pretendese regular a conservación dos camiños.
Tras  as  explicacións  da  Sra  Alcaldesa,  a  concelleira  do  Partido  Popular  Rocío  Luaces  Antón
pregunta que quen actuaría como órgano sancionador e a Sra alcaldesa explícalle que o Concello ou
a Consellería de medio rural e que se pode delegar a competencia na Deputación da Coruña.

De novo pregunta Rocio Luaces Antón en este caso sobre as fianzas mencionadas na ordenanza

O Pleno da Corporación, por unanimidade, prestou a súa aprobación a proposta que se transcribe,
informada favorablemente pola Secretaría do Concello.

ORDENANZA MUNICIPAL PARA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS
E  VÍAS  PÚBLICAS  MUNICIPAIS  EN  RELACIÓN  COS  TRABALLOS  FORESTAIS  E
SIMILARES NO CONCELLO DE MOECHE

Exposición de motivos

Consonte ao disposto nos artigos 77 do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba
o Regulamento de Bens das Entidades Locais e os artigos 25.2,d) e  27.3,b) da Lei 7/1985, do 2 de
abril,  de  bases  de  réxime  local,  o  Concello  de  Moeche establece  a  presente  ordenanza  para  a
protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación cos traballos forestais
e similares no termo municipal de Moeche, co fin de facelas compatibles coa preservación das vías
públicas, seguridade vial, bens municipais e o medio natural do noso Concello.

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, establece na Disposición adicional primeira que
“As plantacións forestais e as accións de tipo silvícola, así como as de aproveitamento, incluídos as
cortas e os abatementos das árbores que constitúan masa arbórea, espazo boscoso ou arboredo, haxa
ou non planeamento urbanístico municipal aprobado, non requirirán licenza municipal se se realizan
en solo rústico ou urbanizable non delimitado, e deberán someterse ao estipulado nesta lei.” 



O obxectivo desta ordenanza non é a de outorgar unha autorización que permita ou impida realizar
traballos  forestais,  dado  que  os  concellos  carecen  de  competencias  nese  ámbito,  senón  a  de
establecer  unha  regulación  sobre  o  tránsito  de  maquinaria  pesada  utilizada  nas  operacións  de
traballos  forestais  polas  estradas  e camiños municipais,  coa única pretensión de controlar  o bo
estado das vías e de velar polo bo uso das mesmas e de esixir a reparación das mesmas cando as
empresas sexan responsables de causarlle desperfectos por un uso intensivo.

O Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia e
que desenvolve a Lei de Estradas de Galicia, avala nos seus artigos a capacidade do titular das
estradas para exercer as facultades e prerrogativas que ostenta, entre elas a disposta no artigo 36 que
lle permite impoñer de xeito motivado limitacións temporais ou permanentes á circulación en certos
treitos daquela, así como para determinados tipos de vehículos, nos supostos previstos na normativa
en materia de circulación. O propio artigo 47 regula a posibilidade de someter  ao deber de obter a
correspondente autorización previa no caso de execución de obras, instalacións ou a realización de
calquera outra actividade na zona de dominio público da estrada ou nas súas zonas de protección
correspóndelle á administración titular da estrada o outorgamento da mesma.

Neste sentido, esta ordenanza establece unha intervención e control municipal obrigatorio para a
realización dos traballos referidos pola súa vinculación cun uso intensivo de vías municipais, as
normas para a  súa tramitación dun xeito  áxil  e  simplificado,  a imposición dunha caución e  os
mecanismos sancionadores establecidos para garantir o seu cumprimento. 

As estradas de titularidade municipal afectadas pola ordenanza, son as que aparecen relacionadas no
ANEXO III.

Artigo 1.–Obxecto da Ordenanza. 
O obxecto da presente ordenanza é a regulación das condicións para preservar as vías públicas de
titularidade municipal e a seguridade vial, cando se realicen actividades consistentes en  traballos
forestais e similares que se desenvolvan nos montes do municipio e que conleven a utilización de
maquinaria pesada, destacando entre outras, as actividades para a obtención da madeira e o seu
transporte,  incluíndo  tanto  as  operacións  previas  ou  preparatorias  á  corta,  como  poden  ser  o
desprazamento de vehículos e maquinaria ou os accesos ao terreo; como as posteriores destinadas
ao depósito da madeira, a carga e o seu transporte.

Artigo 2.–Autorizacións para as actividades de corta e saca.
1. Establécese a obrigatoriedade da obtención de autorización municipal previa para a realización de
operacións e actividades de corta ou tala forestal de carácter comercial ou industrial que impliquen
o transporte da madeira extraída a través das vías públicas dentro do termo municipal do Concello
de Moeche, que se recollen no Anexo desta Ordenanza.
Esta autorización deberá ser solicitada nas dependencias municipais no modelo oficial facilitado
para o efecto.
2. Exceptúanse desta obriga, sen prexuízo da responsabilidade dos efectos que produza a actividade,
aquelas operacións de natureza non industrial nin comercial destinadas ao abastecemento doméstico
de leña realizadas por particulares con vehículos agrícolas.
 
Artigo 3.–Solicitudes.
1. Para a obtención de autorización municipal para traballos forestais que impliquen o uso de vías
municipais, como os de corta e saca de madeira, as persoas físicas ou xurídicas que o soliciten
deberán entregar nas dependencias municipais o impreso formal e  debidamente cuberto no que
figuren os seguintes datos e documentos xuntos requiridos:



–  NIF,  nome  completo  e  domicilio  fiscal  da  persoa  ou  entidade,  e  domicilio  a  efectos  de
notificación.
–  No  caso  de  ser  persoa  xurídica:  documento  auténtico  onde  consten  as  identidades  dos
administradores e do representante legal da entidade.
– Referencia e plano catastral das parcelas onde se van desenvolver os traballos.
– Lugares, días e horarios nos que se van desenvolver os traballos forestais de corta, depósito e
transporte  da  carga,  así  como os  itinerarios  e  as  vías  municipais  que  se  van a  utilizar  para  o
transporte.
– Copia da autorización do órgano forestal  para a realización da corta  ou,  de non ser precisa,
declaración responsable do cumprimento da normativa forestal vixente.
–  Copia  dos  permisos  de  circulación  do  vehículo  ou  conxunto  de  vehículos  cos  que  se  van
desenvolver os labores ou documento oficial no que conste a súa masa máxima autorizada.
– Xustificante de depósito de fianza nos termos recollidos na presente ordenanza.
2. As solicitudes de autorización entregaranse como mínimo 10 días antes do inicio dos traballos.
3. A súa concesión poderá estar suxeita ás restricións temporais ou condicións técnicas motivadas
que decida o Concello. Os servizos municipais competentes informarán previamente á autorización
sobre a pavimentación e o estado das vías que van ser utilizados polos solicitantes, co obxecto de
preservar e garantir os intereses dos mesmos e os do Concello.
4.Non  poderán  solicitar  esta  autorización  aquelas  persoas  físicas  ou  xurídicas  que  como
consecuencia de traballos anteriores cometesen infraccións contra  a presente ordenanza e teñan
danos  pendentes  de  reparar  ou  de  resarcimento  ao  concello;  aqueles  que  teñan  pendente  o
pagamento  dalgunha  sanción  contemplada  na  presente  ordenanza  ou  aquelas  empresas  que
participasen nos traballos e sexan susceptibles de ser responsables do pagamento dos danos.
5. A falta de resolución expresa por parte do Concello nese prazo suporá que se entenda denegada a
autorización. 

 
 Artigo 4.–Deber de fianza.    
1. Os solicitantes de cada autorización para a saca de madeira deberán presentar coa solicitude o
xustificante  de  presentación  dunha  caución  a  favor  do  Concello  de  Moeche,  por  calquera  dos
procedementos establecidos pola lexislación vixente, co fin de responder do amaño dos danos que
puideran producir  nas vías ou a súa limpeza.  A caución poderase constituír  en diñeiro efectivo,
mediante aval solidario de duración indefinida e pagadoiro no primeiro requirimento emitido por
entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou por calquera outro medio que, a xuízo do
concello, garanta a inmediata dispoñibilidade, no seu caso, da cantidade de que se trate.
2.  Establécense dúas contías  atendendo ao peso máximo autorizado do maior dos vehículos ou
conxunto de vehículos empregados:
a) Se o seu peso máximo autorizado non supera as 16 Tm. fíxase unha caución de mil cincocentos
euros (1.500,00 €)
B) No caso de que algún vehículo supera esta masa máxima autorizada, entón a caución ascende a
tres mil euros (3.000,00 €).
3. A contía será reintegrada e/ou cancelada previo informe favorable dos servizos municipais, unha
vez finalizada a corta forestal,  no prazo de dous meses, sen prexuízo de que, de non obter dito
informe  favorable,  se  produza  a  incautación  definitiva  da  mesma,  e  a  aplicación  do  réxime
sancionador e demais consecuencias legais esixibles
4. A caución poderá ser substituída pola presentación de póliza de seguro de responsabilidade civil
do empresario ou empresa que realice os actos regulamentados, acreditando a vixencia e cobertura
da mesma para os traballos a realizar durante todo o período que duren as operacións que inclúa os
danos a terceiros derivados da actividade da empresa ou empresario e especificamente cubra os
danos en vías e equipamentos públicos.
5.  Para o caso de que a empresa ou empresario subcontrate os traballos ou parte deles a outra
empresa, deberá presentarse tamén, póliza de seguro de responsabilidade civil do empresario ou
empresa subcontratada que realice os actos regulamentados, acreditando a vixencia e cobertura da



mesma para os traballos a realizar durante todo o período que duren as operacións que inclúa os
danos a terceiros derivados da actividade da empresa ou empresario e especificamente cubra os
danos en vías e equipamentos públicos.
  
 Artigo 5.–Normas e obrigas para a realización dos traballos.    
Con  carácter  xeral  establécense  as  seguintes  obrigas  con  ocasión  dos  traballos  de  saca  de
aproveitamentos forestais nas vías públicas municipais:
– Prohíbese a ocupación das vías públicas e do seu dominio con depósitos de madeira, pólas ou
ramaxe; así como das canalizacións, gabias, pasos ou todo lugar que dificulte o paso ou acceso a
propiedades ou vías.
– Preservarase o estado das vías públicas empregadas para a realización dos traballos de corta,
depósito, carga ou transporte; correspondendo ao responsable da corta o deber de comunicar ao
concello calquera dano producido e a obriga de proceder á reparación dos estragos producidos no
firme, gabias, canalizacións ou outros elementos.
–  Prohíbese  a  realización  de  desprazamentos  de  terras  que  polas  súas  características  teñan  a
consideración de movementos de terra a efectos da normativa urbanística.
– Os traballos ocuparán só o espazo indispensable da vía pública, permitindo sempre a circulación e
cumprindo as disposicións normativas vixentes que regulan o tráfico, circulación e seguridade vial,
especialmente as referidas a sinalización de traballos na calzada, corte de carrís ou desviacións na
vía.
– O responsable da corta deberá retirar da vía pública nun prazo máximo de 48 horas calquera
refugallo ou restos do resultado da corta, depósito ou transporte da madeira.
–  O responsable  da  corta  deberá  comunicar  ao  concello  a  finalización  dos  traballos  no  prazo
máximo de cinco días desde o remate destes.
  
 Artigo 6.–Responsabilidade.    
Serán responsables, a efectos do cumprimento de todas as obrigas e responsabilidades recollidas
nesta ordenanza, por esta orde:
– A persoa ou entidade solicitante da autorización municipal para realizar o traballo.
– A persoa ou persoas titulares da empresa ou establecemento mercantil que realice os labores.
  
 Artigo 7.–Infraccións e procedemento sancionador.    
Contra  o previsto nesta  ordenanza,  establécese o seguinte  cadro  de accións  consideradas  como
infraccións moi graves, graves e leves.
1. Constitúen infraccións moi graves:
a) A realización de traballos de corta e saca de madeira sen a preceptiva autorización municipal.
b) Causar danos nas pistas municipais por valor superior a 3.000 €.
c) O depósito de madeira na vía pública.
d) Calquera actuación que supoña unha situación de risco para a seguridade nas vías municipais.
e) A comisión, nun prazo dun ano, de dúas faltas graves firmes na vía administrativa.
2. Constitúen infraccións graves:
a) Deixar as vías municipais en deficiente estado de limpeza, segundo o informe municipal.
b) Causar danos nas pistas municipais por valor inferior a 3.000 €.
c) Non repor ao seu estado orixinal as gabias e dominio público empregado para o acceso aos
terreos.
d) A comisión, nun prazo dun ano, de dúas faltas leves.
3. Consideraranse infraccións leves:
a) Calquera outro incumprimento desta ordenanza que non estea cualificado como moi grave ou
grave e cuxa sanción corresponda ao Concello.
4. As infraccións desta ordenanza serán sancionadas coas seguintes multas:
– Infraccións leves: multa de ata 300,00 €.
– Infraccións graves: multa de contía comprendida entre 300,01 € e 1.500,00 €.



– Faltas moi graves: multa de contía comprendida entre 1.500,01 € e 3.000,00 €.
5. Sen prexuízo das sancións que correspondan, cando o Concello teña coñecemento de calquera
feito  contrario  ao  recollido  na  presente  ordenanza  ordenará  a  paralización  da  actividade  e
comunicará aos responsables das cortas a obriga de restituír calquera dano provocado establecendo
un prazo de quince días para procedan á súa reparación.
6.  Estas  sancións  poderán  ser  reiterativas  por  cada  semana  sen  cumprimento  do  esixido  ou
manténdose na situación de infracción tipificada, podendo dar lugar a multa coercitiva ao abeiro do
disposto nos artigos 32 e 135 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, ou a normativa
que legalmente a substitúa en termos similares.
7. A resolución do expediente sancionador corresponde á Alcaldía.
8. Se os danos fosen irreparables, a entidade local será indemnizada en contía igual ao valor dos
bens destruídos ou ao importe do deterioro dos danos.
9.  O  procedemento  sancionador  será  o  establecido  na  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do
Procedemento Administrativo Común das Administracións  Públicas,  e  cos  criterios  expostos  no
título XI da Lei 7/1985, modificada pola Lei 57/2003, de modernización do goberno local.

Disposición derrogatoria

A partir da entrada en vigor da presente Ordenanza municipal queda derrogada a Ordenanza 
reguladora das actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais do Concello de 
Moeche publicada no BOP 247, do 30 de decembro do 2013.  

Disposición derradeira.   
A presente ordenanza entrará en vigor conforme ao establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 
de abril de Bases de Réxime Local, cando se teña publicado íntegramente o seu texto no Boletín 
Oficial da Provincia e teña transcurrido o prazo previsto no artigo 65.2 da citada lei. 

ANEXO I  MODELO OFICIAL DE SOLICITUDE:

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA OPERACIÓNS FORESTAIS DE
TALA, SACA, DÉPOSITO E TRANSPORTE DE MADEIRA

1.–Nome e apelidos/ nome comercial:____________________________________________
2.–NIF/CIF: 
_______________________________________________________________________
3.–Domicilio fiscal da persoa ou entidade, e domicilio a efectos de notificación de ser diferente do 
que solicita a autorización: 
_______________________________________________________________
4.–Referencia/s catastral da/s parcela/s onde se van desenvolver os traballos.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5.–Lugares, días e horarios no que se van desenvolver os traballos de corta, almacenaxe e transporte
da carga_____________________________________________________________________

6.- Vías e camiños municipais que se van utilizar para o transporte ___________________
______________________________________________________________________________.

Polo exposto,
SOLICITA: 



Que se lle conceda autorización para realizar os seguintes traballos forestais:

-Obtención da madeira e o seu transporte, incluíndo tanto ás operacións previas ou preparatorias á 
curta, como poden ser o desprazamento de vehículos e maquinaria ou os accesos aos terreos; como 
as posteriores destinadas ao depósito da madeira, á carga e o seu transporte.   

-Outros:____________________________________________________________

Documentos que deben aportarse ca solicitude:
a) No caso de ser persoa xurídica, documento auténtico onde consten as identidades dos 
administradores e do representante legal da entidade.  
b) Plano catastral das parcelas onde se van desenvolver os traballos, así como das vías municipais 
que se van a utilizar para o transporte. 
 c) Copia da autorización da autoridade forestal para a realización da corta ou, de non ser precisa, 
declaración responsable do cumprimento da normativa forestal vixente.  
 d) Copia dos permisos de circulación do vehículo ou conxunto de vehículos cos que se van 
desenvolver os traballos ou documento oficial no que conste a súa masa máxima autorizada.
 e) Xustificante da constitución da caución nos termos recollidos na presente ordenanza, ou 
xustificante da póliza de seguro de responsabilidade civil nos termos recollidos na presente 
ordenanza.
                      

En Moeche, a ____ de __________ de 20_____.
Sinatura:

Á ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MOECHE



ANEXO II -  MODELO “DECLARACIÓN RESPONSABLE” 

D./Dª ________________________________________, con NIF _______________

e con domicilio en______________________________________________________

____________________________________________________________________

DECLARA:

Que coñece a lexislación forestal, concretamente a Lei 7/2012, de 28 de xuño, de Montes de Galicia
e regulamentos que a desenvolven, e que os traballos a realizar cumpren con todos os requisitos 
esixidos pola normativa forestal vixente.

En Moeche, a ________ de _________de 20____

Asinado:_________________________________



ANEXO III.- RELACIÓN DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS 

6.-  Aprobación  inicial,  se  procede,  da  ordenanza  reguladora  do  uso  social  da  lingua  no
Concello de Moeche.

A sra. Alcaldesa introduce a ordenanza facendo sucinta referencia o espírito da mesma e a súa razón
de ser así como indica que na súa elaboración seguiuse un modelo tipo empregado por diferentes
concellos.  Por  outra  banda  a  sra.  Alcaldesa  explica  brevemente  a  regulación  da  toponimia  na
ordenanza.

O Pleno da Corporación, por unanimidade, prestou a súa aprobación a proposta que se transcribe,
informada favorablemente pola Secretaría do Concello.

ORDENANZA DO USO SOCIAL DA LINGUA GALEGA NO CONCELLO DE MOECHE 

 Exposición de motivos

A lingua é unha ferramenta de comunicación coa que contan as comunidades e supón a creación
colectiva e a manifestación de identidade mais salientable dun pobo.

O galego, lingua propia da Comunidade Autónoma de Galicia, é o máximo expoñente cultural da
nosa comunidade así como una ferramenta comunicativa eficaz e próxima os cidadáns. Durante
séculos a lingua galega foi o vehículo de comunicación do noso pobo, pero os feitos históricos
deron lugar a un período escuro da mesma. No século XIX aconteceron importantes movementos
que reclamaban a restitución do uso do galego  dando lugar a que no Estatuto de autonomía de 1936
se recoñecese legalmente a oficialidade do galego. A Guerra Civil e a posterior ditadura deron lugar
a unha paralización desta lexislación.

Ca  chegada  da  democracia  o  noso  estado  comezouse  a  configurar  nun  clima  propicio  para  a
normalización do uso da lingua galega,  así  pois,  a nosa Constitución proclama  a «vontade de
protexer a todos os españois e pobos de España no exercicio dos dereitos humanos, as súas culturas,
tradicións, linguas e institucións», no artigo 3.2 da mesma establecese que as linguas españolas
distintas ao castelán serán oficiais nas súas respectivas comunidades de acordo con cada estatuto.

Neste sentido o Estatuto de autonomía de Galicia de 1981 institúe o galego como a lingua propia de
Galicia, mentres que o artigo 5 do mesmo proclama a lingua galega como oficial de Galicia así
como se encomenda aos poderes públicos que garantan o uso normal e oficial da lingua galega e
potencien o seu emprego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, engadindo que
«disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento» (art. 5.3). 
Así,  a  proclamación da oficialidade  da  lingua galega  encoméndalles  unha serie  de obrigas  aos
poderes públicos. Estes deben utilizala como lingua de uso normal de comunicación entre eles e nas
súas relacións coa cidadanía. Ao mesmo tempo, as cidadás e os cidadáns adquiren unha serie de



dereitos lingüísticos que deben ser respectados pola Administración.  Neste contexto xurde a  Lei
3/1983 de normalización lingüística e a  Xunta de Galicia ditará as disposicións necesarias para a
normalización progresiva do uso do galego. As corporacións locais deberán facelo de acordo coas
normas recollidas nesta lei (art. 6.4). Con posterioridade a esta, fóronse aprobando ordes e decretos
que veñen a completar o marco legal actual para procurar a recuperación do uso do idioma galego
nas Administracións. Neste sentido salienta a Lei 5/1988 de uso do galego como lingua oficial polas
entidades locais, que no artigo 1 senta que «as convocatorias de sesións, ordes do día, mocións,
votos particulares, propostas de acordo, ditames das comisións informativas e actas das entidades
locais de Galicia redactaranse en lingua galega».

O  Plan  xeral  de  normalización  da  lingua  galega   aprobado  polo  Parlamento  galego  en  2004,
contempla como obxectivos para a administración local o de “consolidar o papel normalizador das
corporacións  locais  e  das deputacións” e  o de “incluír  a  promoción do galego no concepto de
servizo que o concello e a comarca lle ofrecen ao cidadán”. Deste xeito, as corporacións locais
poden e deben desenvolver accións encamiñadas a implicar o conxunto da sociedade no proceso de
normalización lingüística. Xa que por seren as administracións máis próximas á cidadanía, son moi
apropiadas  para  desenvolveren  accións  encamiñadas  á  implicación  cidadá,  á  dinamización,  á
recuperación social e ao incremento do uso e prestixio do idioma propio e oficial de Galicia nos
distintos ámbitos e sectores sociais.

Capítulo I. O uso oficial do idioma galego
Artigo 1

1.—O galego, como lingua propia e oficial de Galicia, é idioma oficial do Concello de Moeche.

2.—O Concello  de Moeche empregará o galego en  todas  as  súas  accións,  nas  súas  actuacións
administrativas, na documentación, na comunicación social, e nas relacións coa cidadanía e con
todas as entidades situadas en Galicia e con aqueloutras que admitan o galego para as actuacións
administrativas.

Capítulo II. Ámbito de aplicación
Artigo 2

1.—O Concello de Moeche rexerase polos criterios establecidos nesta ordenanza.

2.—Tamén se rexerán polos criterios desta ordenanza as empresas adxudicatarias, concesionarias ou
contratadas cando actúen en función desa adxudicación, concesión ou contrato,  así  como as de
explotación mixta, o cal se fará explicitamente constar nos documentos correspondentes (concursos
públicos, pregos de cláusulas, contratos, etc.).

3.—O Concello de Moeche velará para que nas actividades, organismos, etc., en que participe
e/ou teña representación, sexan aplicados os principios desta ordenanza.

4.—Todos os servizos, departamentos, oficinas e organismos dependentes do Concello de
 terán en conta a necesidade da normalización da lingua galega en todos os ámbitos sociais.

Capítulo III. Atención ao público
Artigo 3

1.—Todos  os  servizos  de  todas  as  unidades  administrativas  que  teñan  relación  co  público



fomentarán o uso do idioma galego mediante a súa utilización como lingua normal de comunicación
de entrada, tanto oral como escrita, practicando a oferta positiva en lingua galega.

2.—A  atención  ao  público  mediante  mecanismos  automáticos,  tales  como  contestadores  de
teléfonos ou outros medios telefónicos ou informáticos, usarán por defecto e de entrada o galego, e
así se especificará cando sexan comprados, contratados e/ou programados. 

3.—O disposto no presente artigo tamén é de aplicación para as empresas ou entidades que presten
servizos municipais por concesión, arrendamento, concerto ou contrato.

Capítulo IV. Documentación e actuación administrativa

Artigo 4

1.—Como  criterio  xeral,  todas  as  actuacións  do  Concello  faranse  en  idioma  galego.  Isto  sen
prexuízo de que, cando legalmente sexa requisito, ademais de en galego tamén se fagan noutra(s)
lingua(s).

2.—Será redactada en lingua galega cando menos a seguinte documentación administrativa:

a.—As convocatorias  de  sesións  de  todos  os  órganos  do  Concello,  así  como as  ordes  do  día,
mocións,  votos  particulares,  propostas  de  acordo,  ditames  das  comisións  informativas,  rogos,
preguntas e as actas dos citados órganos municipais.

b.—As resolucións de todos os órganos municipais.

c.—Toda a documentación xerada polo Concello que forme parte dos expedientes administrativos
que teñan que someterse á decisión ou coñecemento dos devanditos órganos.

d.—As actas e acordos de todos os órganos dos consellos e entidades con personalidade xurídica
dependente deste Concello.

e.—As notificacións, recursos, escrituras públicas e, en xeral, todos os actos de carácter público ou
administrativos que se realicen por escrito en nome do Concello.

3.—Todos os modelos de documentación da Administración municipal de Moeche serán elaborados
e  difundidos  de  entrada  e  prioritariamente  en  galego  e,  verbo  disto,  nos  plans  e  procesos  de
informatización e racionalización administrativa deberase ter presente o establecido neste artigo,
sen que isto signifique que nalgúns casos específicos non se poida incorporar tamén a outra lingua
oficial para cando unha persoa expresamente a poida requirir.

Artigo 5

1.—Sen prexuízo do que para os rexistros públicos establece o artigo 9 da Lei 3/1983, de 15 de
xuño,  de  normalización  lingüística  de  Galicia,  nos  rexistros  administrativos  das  oficinas  do
Concello os asentos faranse sempre en galego, independentemente da lingua na que estean escritos.



Capítulo V. Publicacións, accións informativas, formativas e actividades públicas

Artigo 6

1.—Os anuncios  oficiais  da Corporación que se publiquen no Boletín  Oficial  da Provincia,  no
Diario Oficial de Galicia ou en calquera medio de comunicación serán redactados e publicados en
galego. Cando legalmente sexa requisito, tamén se poderán redactar noutra(s) lingua(s) ademais de
en galego ou achegar unha tradución do orixinal en lingua galega.

2.—As publicacións editadas polo Concello, teñan ou non carácter periódico, xa sexan en papel ou
dixitais, realizaranse en lingua galega.

3.—As publicacións editadas por outras entidades, nas que colabore o Concello e que teñan difusión
en Galicia, realizaranse en lingua galega. Para lle dar cumprimento a isto, de os haber, nos acordos
de colaboración, convocatorias de subvencións, contratos, etc., farase referencia a este requisito.
Artigo 7

1.—As campañas publicitarias do concello e de promoción de todas as actividades organizadas
faranse, sexa no soporte que sexa, en galego.

2.—Na contratación de publicidade, o concello terá en conta os medios de comunicación en
distintos soportes que usan o galego.

3.—As campañas  publicitarias  e  de  promoción  de  actividades  (cursos,  xornadas,  conferencias,
festas, espectáculos, actividades deportivas, festivais, campionatos, etc.) doutras entidades nas
que dalgún xeito colabore o Concello faranse en todos os soportes en galego.

4.—Para lle dar cumprimento a isto, cando os haxa, nos acordos de colaboración, convocatorias de
subvencións, contratos, etc., farase referencia a este requisito.

5.—A publicidade que se difunda en instalacións e mecanismos propiedade do Concello deberá
estar en galego.

6.—Todo o anterior, sen prexuízo de que tamén se poidan facer noutras linguas cando sexan accións
publicitarias ou de difusión dirixidas a comunidades lingüísticas fóra da galega.

Artigo 8

1.—As accións formativas organizadas polo Concello desenvolveranse, en xeral, en lingua galega.

2.—A formación puntual e actividade xeral ofertada regularmente polo Concello nos seus distintos
centros  desenvolverase  utilizando  normalmente  o  galego  como  lingua  de  comunicación.  O
establecido neste punto terase en conta e farase referencia ao seu contido en casos como:
a.—Na contratación de persoal para os distintos centros.
b.—Na organización de actividades nos distintos centros.
c.—Nas contratacións de empresas.
d.—Nos regulamentos dos distintos centros, de os haber.

3.—Para que o concello de Moeche colabore en accións informativas ou formativas organizadas por



outras entidades será requisito que estas se desenvolvan, en xeral, en lingua galega. Este requisito
transmitiráselle á entidade ou entidades organizadoras e explicitarase nos acordos de colaboración,
convocatorias de subvencións, contratos, etc.

Artigo 9

1.—Os cargos públicos do Concello expresaranse en galego nos actos que teñan lugar no ámbito
lingüístico galego, e nos que interveñan en virtude do seu cargo.

2.—Todas  aquelas  actividades  comunicativas,  culturais,  deportivas,  divulgativas,  etc.  (eventos,
conferencias,  intervencións  públicas,  xornadas,  congresos,  charlas,  campionatos,  espectáculos,
festivais, etc.) organizadas polo Concello, desenvolveranse, en xeral, en lingua galega.

3.—Para que o Concello colabore en actividades comunicativas, culturais, deportivas, divulgativas,
etc.  (eventos,  conferencias,  intervencións  públicas,  xornadas,  congresos,  charlas,  campionatos,
espectáculos,  festivais,  etc.)  organizadas  por  outras  entidades,  será  requisito  que  estas  se
desenvolvan,  en xeral,  en lingua galega.  Este  requisito  transmitiráselle  á  entidade ou entidades
organizadoras e explicitarase nos acordos de colaboración, convocatorias de subvencións, contratos,
etc.

Capítulo VII. Compra de bens e materiais e encargo e contratación de servizos

Artigo 10

1.—Para as compras de bens e materiais de todo tipo que faga o Concello estableceranse criterios
para procurar que os a bens e materiais estean en galego, xa sexa na súa etiquetaxe, configuración,
uso, etc. (equipos informáticos, aparellos telefónicos, material funxible, produtos alimentarios, etc.).
Isto especificarase e concretarase, cando os haxa, nos correspondentes acordos, contratos, pregos,
encargos, comunicacións, etc.

2.—Para  as  contratacións  de  servizos  que  se  presten  ao  Concello,  sexan da  índole  que  sexan,
especificarase que estes deben ser prestados en galego, e para a súa prestación poderanse establecer
criterios, ademais, para que os materiais estean en galego, xa sexa na súa etiquetaxe, configuración,
uso, etc. Isto especificarase e concretarase, cando os haxa, nos correspondentes acordos, contratos,
pregos, encargos, comunicacións, etc.

3.—O establecido neste artigo en ningún caso poderá ser causa de exclusión dos licitadores nos
procesos de contratación.

Capítulo VI. Sinalización e rotulación

Artigo 11

1.—Os rótulos, indicadores, sinalizacións da Casa do Concello e dos outros edificios e servizos
públicos e da rede viaria municipal estarán en galego.

2.—Cando  a  normativa  ou  o  interese  xeral  o  requira,  as  sinalizacións  viarias  tamén  poderán
incorporar outra(s) lingua(s).

3.—Todos os vehículos do parque móbil municipal, o vestiario do persoal e material semellante,
cando  o  houber,  dos  organismos  autónomos,  empresas  municipais,  policía,  etc.,  levarán  a  súa
rotulación en galego.



Capítulo VII. Relacións con outras administracións

Artigo 12

1.—As  comunicacións  do  Concello  dirixidas  a  calquera  das  administracións  públicas  sitas  no
territorio galego redactaranse en lingua galega.

2.—As comunicacións do Concello dirixidas á Administración civil ou militar do Estado e á xustiza
dentro do ámbito lingüístico galego redactaranse en lingua galega.

Artigo 13

1.—Con respecto aos documentos dirixidos directamente a persoas xurídicas, diferentes de calquera
das administracións, o Concello de Moeche aterase ao previsto nas disposicións vixentes, aínda que
se redactarán en galego sempre que sexa posible.

Capítulo VIII. Relacións coas empresas privadas

Artigo 14

1.—Os documentos públicos ou contractuais subscritos polo Concello serán redactados en galego.
Se a súa finalidade o esixe, poderá facerse tamén en outra(s) lingua(s).

2.—O concello requirirá que os estudos, proxectos, informes, documentos e traballos análogos que
se  encarguen  a  terceiros  sexan  elaborados  en  galego.  Este  requirimento  será  recollido  nas
convocatorias, pregos ou solicitudes de tales traballos.

3.—O concello proporá e animará ás empresas contratantes e provedoras a que usen o galego na súa
documentación e comunicación e explicitaralles que deben facer uso do galego nos bens e nos
servizos que sexan obxecto de contrato co concello, e así se fará constar nos correspondentes pregos
de condicións.

Capítulo IX. Persoal ao servizo da administración

Artigo 15

1.—A declaración  de  oficialidade  do  idioma  galego  esixe  que  todo  o  persoal  ao  servizo  da
Corporación o coñeza suficientemente e estea en condicións de empregalo correctamente,  tanto
oralmente como por escrito, no desenvolvemento do seu traballo.
2.—Para acadar este obxectivo establécense as seguintes regras xerais:

a.—Nos  procedementos  de  selección  de  persoal  incluirase  unha  proba  de  capacitación  para  o
desenvolvemento en galego do traballo que o persoal vai realizar habitualmente no Concello. Esta
proba será adecuada ao nivel e contido das prazas convocadas e, de acordo coas funcións do posto,
poderá ser oral e/ou escrita.

b.—Nos procesos selectivos que inclúan probas ou preguntas sobre lexislación, incluirase entre ela
tamén a lexislación lingüística, como a Lei de normalización lingüística ou a Lei do uso do galego
como lingua oficial polas entidades locais.



c.—Nos procedementos de provisión de postos de traballo, a acreditación do coñecemento da lingua
galega terá, ademais, consideración de mérito puntuable, sempre que haxa concurso, para o que en
cada convocatoria se fará un baremo axeitado ao posto para puntuar acreditacións Celga e/ou títulos
oficiais de linguaxes específicas, como administrativa ou xurídica.

d.—As probas selectivas para a provisión de prazas de funcionariado e persoal laboral ao servizo do
Concello  faranse  en  lingua galega  e  distribuiranse  por  defecto  nesta  lingua a  todas  as  persoas
candidatas, sen prexuízo de que os/as participantes nas probas poidan realizar os seus exercicios
noutra  lingua  oficial.  As  persoas  que  queiran  copia  das  probas  noutra  lingua  oficial  poderán
solicitala expresamente con antelación ao desenvolvemento da proba.

Artigo 16

A formación profesional en todos os ámbitos de todo o persoal do Concello farase en lingua galega,
sempre que a programación e organización dependa do Concello. De non depender directamente
del, o Concello de Moeche demandará que se faga en galego.

Capítulo X. Toponimia e nomes de rúas, emprazamentos ou edificios

Artigo 17

1.—Segundo se dispón no artigo 10 da Lei 3/1983 de normalización lingüística,  a única forma
oficial dos topónimos do termo municipal do Concello de Moeche é a galega, igual cá dos demais
topónimos de Galicia.

2.—O Concello promoverá a recuperación,  historia,  orixe,  coñecemento e uso da toponimia do
territorio  municipal,  e  preservará  as  formas  tradicionais  dos  lugares  como  parte  integrante  da
memoria colectiva do patrimonio cultural.

3.—O Concello demandaralle a todas as entidades beneficiarias de calquera tipo de subvención,
axuda, colaboración ou contrato por parte do Concello o uso correcto da toponimia.

Artigo 18

1.—Para darlles nome ás rúas, prazas, edificios, etc., de titularidade pública en Moeche teranse en
conta os criterios establecidos na declaración asinada pola Comisión de Toponimia en 2002, en que
se sinala:

a.—Na denominación  oficial  das  diferentes  realidades  xeográficas,  ha  de  preferirse  sempre  un
topónimo tradicional antes que fórmulas de nova invención.

b.—No  caso  de  realidades  xeográficas  de  nova  creación  realizarase  un  inventario  das
denominacións tradicionais do territorio afectado e empregaranse nomes tomados dese repertorio
para a denominación oficial das novas realidades.

c.—Cando  nunha  área  determinada  os  topónimos  tradicionais  superan  en  número  as  novas
realidades xeográficas creadas, de preferencia han de preservarse os topónimos de maior interese
histórico, arqueolóxico ou filolóxico.



d.—Só se empregará o recurso á imposición de “topónimos honoríficos” (nomes de persoas ou
institucións,  de  conceptos  abstractos,  de  cidades  ou  países,  etc.)  en  casos  en  que  a  nova
denominación non sepulte un topónimo tradicional.

2.—En caso de ter que optar por un topónimo honorífico ou conmemorativo, teranse en conta as
directrices aprobadas pola ONU en 2004, nas que se sinala que: 

a.—Para propoñer un topónimo só se considerarán persoas postumamente; antes de que a proposta
dun topónimo conmemorativo se considere deben ter pasado un mínimo de cinco anos da morte da
persoa.  Para  acontecementos,  polo  menos  deben  ter  pasado  vinte  e  cinco  anos  do  devandito
acontecemento.

b.—Para propoñer un topónimo conmemorativo só se terán en consideración persoas cunha forte
asociación  co lugar  ou o elemento  xeográfico,  ou que  teñan destacada  significación  no legado
cultural ou no desenvolvemento da zona, da comarca ou da nación.

c.—O topónimo proposto deberá ser apoiado pola comunidade local e ir máis aló dun simple ou
especial interese dun grupo.

d.—Un topónimo non se debe usar para conmemorar vítimas ou sinalar lugares de accidentes ou
traxedias.

e.—Un  topónimo  conmemorativo  non  se  debe  considerar  se  xa  existe  para  o  lugar  un  nome
arraigado e aceptado.

f.—A propiedade  da  terra  non  confire  a  lexitimidade  ou  o  dereito  de  aplicarlle  un  topónimo
conmemorativo a  un elemento xeográfico.  O uso non oficial  de topónimos conmemorativos en
publicacións ou en dedicatorias ou indicadores non é garantía de que estes sexan adoptados en
documentos toponímicos oficiais.

Capítulo XI. Impulso institucional do idioma galego

Artigo 19

1.—De acordo co establecido no artigo 25 da Lei 3/1983 de normalización lingüística, o Concello
fomentará a normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias, asociativas,
culturais, deportivas e calquera outra dentro do ámbito municipal.

2.—O Concello de Moeche poñerá en  marcha  programas dirixidos  á  poboación e  ás  entidades
asociativas  ou  empresariais  do  municipio  para  conseguir  a  implicación progresiva  de  todos  os
colectivos no proceso de recuperación social da lingua galega, e fomentarase o uso e prestixio do
galego  na  transmisión  interxeracional,  na  mocidade,  na  onomástica,  no  deporte,  nas  novas
tecnoloxías, na creación e difusión cultural, no ámbito empresarial e comercial, na comunicación,
na xustiza, no lecer, na educación, na sanidade, no ámbito relixioso, no turismo, na integración
social, na música, no asociacionismo, etc.

3.—Para  a  concesión  de  subvencións  e  axudas  municipais  (de  promoción  económica,  servizos
sociais, culturais, xuvenís, deportivas, para festas, para actividades formativas e de calquera outro
tipo)  valorarase  como criterio  que  se  terá  en  conta  que  as  actividades  realizadas  contribúan  á
normalización  e  ao  incremento  do  uso  e  prestixio  da  lingua  galega.  Do  mesmo  xeito,  as
publicacións, a cartelaría, a publicidade e toda produción de todas as actividades das entidades que



vaian estar subvencionadas polo Concello de Moeche  deberán estar en lingua galega. En todas as
convocatorias de subvencións figurará expresamente este requisito.

4.—O  Concello  poderá  outorgar  subvencións  para  actuacións  que  procuren  a  normalización
lingüística e, segundo sinala o artigo 25 da Lei 3/1983 de normalización lingüística, para fomentar
dentro do seu ámbito a normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias,
culturais,  asociativas,  deportivas  e  outras,  por  actos  singulares,  poderá  outorgar  reducións  ou
exencións das obrigas fiscais.

Capítulo XII. Calidade lingüística e linguaxe democrática e inclusiva

Artigo 20

1.—Debido a que a calidade lingüística de todos os textos públicos do concello transmite a imaxe
da  propia  administración  municipal  e  a  que  os  textos  emitidos  desde  a  administración  pública
adoitan ser interpretados como modelos de lingua, en todos os textos, documentos e comunicacións
do Concello coidarase especialmente a calidade e corrección lingüística. 

2.—En todos os  textos serán aplicados os criterios da linguaxe administrativa galega moderna,
procurando  sempre  a  súa  máxima  calidade,  democratización,  personalización,  claridade  dos
contidos (modernización das formas, concisión e precisión, sinxeleza e ordenación) e uniformidade.

3.—En toda comunicación e documentación municipal usarase unha linguaxe inclusiva, utilizando
as fórmulas non sexistas axeitadas que inclúan os dous xéneros cando os textos e comunicacións se
dirixan tanto a mulleres como a homes, evitando así fórmulas sexistas, ocultación dun dos xéneros e
posibles ambigüidades.

4.—O  Concello  de  Moeche  velará  para  que  nos  textos  e  comunicacións  das  accións  doutras
entidades  nas  que  colabore,  participe  ou  apoie,  se  sigan  estes  mesmos  criterios  de  calidade
lingüística e linguaxe moderna, democrática e inclusiva.

Disposición derradeira.   
A presente ordenanza entrará en vigor conforme ao establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2
de abril de Bases de Réxime Local, cando se teña publicado íntegramente o seu texto no Boletín
Oficial da Provincia e teña transcurrido o prazo previsto no artigo 65.2 da citada lei. 

7.- Aprobación inicial, se procede, da ordenanza reguladora da emerxencia social no Concello
de Moeche.

A sra. Alcaldesa introduce a ordenanza facendo sucinta referencia o espírito da mesma e a súa razón
de ser, comenta así mesmo que afortunadamente só se deu nos últimos tres anos unha situación de
emerxencia social para sufragar os gastos dun enterro. Comenta por outra banda que na ordenanza
se establece un tope máximo de axuda de 1000 euros por unidade familiar e que se precisa para a
súa concesión informe da traballadora social.
Tras  as  explicacións  da  Sra  Alcaldesa,  a  concelleira  do  Partido  Popular  Rocío  Luaces  Antón
comenta que a contía destinada polo Concello a emerxencia social lle parece insuficiente, así como



apunta  que lle  parecería  adecuado que  cando existisen postos  de traballo  no  Concello  se  dese
preferencia os posibles destinatarios das axudas de emerxencia reguladas pola ordenanza.

A sra. Alcaldesa respóndelle que antes a partidas orzamentarias eran de inferior contía pasando dos
3000 euros, os 5000 posteriormente e actuais 10000 euros.
Por outra banda a sra. Alcaldesa responde que e ilegal dar preferencia a certas persoas no acceso os
empregos públicos segundo os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade.

O Pleno da Corporación, por unanimidade, prestou a súa aprobación a proposta que se transcribe,
informada favorablemente pola Secretaría do Concello.

ORDENANZA MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE MOECHE 

Exposición de motivos

O artigo 1 da Constitución Española establece que o Estado español se constitúe nun estado social e
democrático de dereito, dando lugar a que o Estado desenvolva unha actuación positiva en relación
ca consecución do benestar canalizando dita actuación através dos servizos sociais os cales non se
tratan de xeito directo na devandita carta magna, aínda que o capitulo III do Título I, relativo os
principios reitores da política social e económica, compromete aos poderes públicos a promoción
das condicións necesarias a fin de garantir  e asegurar unha digna calidade de vida de todos os
cidadáns,  configurando,  a  través  do  seu  articulado,  o  soporte  básico  dun  Sistema  Público  de
Servizos Sociais. 
Pola súa banda a  asistencia  social  unicamente se  menciona no artigo 148.1.20 da Constitución
recoñecendo a competencia das Comunidades Autónomas na materia de asistencia social, así pois o
noso Estatuto de Autonomía, aprobado por Lei Orgánica 1/1981 de 6 de abril,  establece no seu
artigo 27.23 a competencia exclusiva de Galicia en esa materia.
Neste contexto xurídico promulgouse a vixente Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais
de Galicia, que ten por obxecto estruturar e regular, como servizo público, os servizos sociais en
Galicia para a construción do “sistema galego do benestar”. Segundo o disposto no artigo 8 da
mesma: “o sistema galego de servizos sociais se estruturara en forma de rede, consonte con dous
niveles  de  actuación,  correspondendo  os  concellos  segundo  o  artigo  60  a  competencia  para  a
“creación,  xestión  e  mantemento  dos  servizos  sociais  comunitarios  básicos”,  dentro  dos  cales
podemos  incluír  as  prestacións  económicas  consistentes  en axudas  de emerxencia e  necesidade
social. Estas axudas proporcionan a atención necesaria a aquelas persoas ou familias que atravesan
por unha situación de especial dificultade, debido a imposibilidade para facer fronte a determinados
gastos imprescindibles para levar un nivel de vida digno (vestido, vivenda...), ou incluso a veces,
para salvagardar a propia supervivencia (alimentación, asistencia médica...). 
Dito  o  anterior   resulta  imprescindible  ter  en  conta  aos  sectores  máis  vulnerables  e  articular
procedementos ou mecanismos de intervención que permitan acadar unha igualdade real e efectiva
no acceso aos recursos dos servizos sociais implantados resultando necesario establecer estratexias
diferenciadas co fin de evitar situacións que poñan en risco a exclusión social da poboación. O
procedemento a seguir non é o xeral de concorrencia competitiva que fixa a Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, pois resulta implícita nas prestacións a conceder e nas condicións
sociais dos beneficiarios as razón de interese público social, humanitarias e outras que dificultan
unha convocatoria pública de conformidade e co establecido no artigo 22.2 c) da citada Lei. Co fin
de regular as situacións expostas procede a seguinte Ordenanza:

Artigo 1.- Réxime Xurídico

1. As axudas ás que se refire esta ordenanza rexeranse polos preceptos básicos establecidos na Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local, tendo en conta a disposición adicional



terceira e a disposición transitoria segunda da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración local, así como a disposición adicional cuarta da Lei 5/2014 de
27 de maio de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013 de 27 de decembro
de racionalización e sustentabilidade da administración local.

2. A concesión das prestacións municipais baixo a denominación de emerxencia social rexerase polo
disposto  na  presente  ordenanza  e  polas  disposicións  que  se  adopten  para  a  súa  aplicación  e
desenvolvemento.

Artigo 2.- Concepto

1.  A presente  ordenanza  ten  por  obxecto  establecer  as  bases  reguladoras  para  a  concesión  das
axudas de emerxencia social municipais, entendidas como prestacións non periódicas de natureza
económica destinadas a aquelas persoas integradas nunha unidade de convivencia cuxos recursos
económicos resulten insuficientes para facer fronte a gastos específicos de carácter ordinario ou
extraordinario, co fin de previr, evitar ou paliar situacións de marxinación social.
Tamén se pode considerar emerxencia calquera situación de catástrofe sobrevida por accidente,
incendio, inundación, afundimento ou calquera outra que sexa imprevisible e ante á que a persoa
non dispoña de recursos para a súa solución.

2. A finalidade destas axudas é dar unha resposta rápida e inmediata ás necesidades das persoas ou
unidades familiares que se atopen nunha situación de carencia urxente para que poidan evolucionar
cara á súa autonomía e integración social, dado que estas axudas son un apoio temporal.
Dado que o  réxime normativo  e  as  atencións  á  que  respondan as  axudas  económicas  que  son
obxecto  desta  ordenanza  serán  sempre  temporais  para  paliar  as  necesidades  extraordinarias  e
urxentes das persoas afectadas por unha situación de emerxencia, terán que estar necesariamente
enmarcadas nun proceso de intervención social se así o determina o persoal técnico de servizos
sociais, no que se inclúa unha análise completa da situación familiar.

Artigo 3.- Persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas individuais ou unidades familiares que carezan
de medios económicos e nas que concorran factores de risco social e precisen dunha axuda para
satisfacer as súas necesidades básicas, sempre como un apoio á intervención social.

2. Para os efectos desta ordenanza municipal, enténdese por unidade familiar de convivencia as
persoas que vivan soas ou o conxunto de persoas que convivan no mesmo marco físico e se atopen
vinculadas co solicitante por matrimonio ou calquera outra forma de relación estable análoga á
conxugal, por adopción ou acollemento ou por parentesco ata o 4º grao, por consanguinidade, ou ata
o 2º  grao,  por  afinidade.  Cando,  por  causa  de forza  maior,  accidente  ou desafiuzamento,  unha
familia se vexa obrigada a residir con outra, non perderá a condición de unidade de convivencia
independente.

3. Nunha unidade familiar un dos seus membros terá a condición de persoa beneficiaria das axudas,
aínda que se outorguen en beneficio da unidade familiar.

 Artigo 4. Requisitos das persoas beneficiarias

Serán requisitos necesarios para a concesión destas axudas:

a) Residir e estar empadroado/a no municipio de Moeche de forma ininterrompida por un período
mínimo de 1 ano inmediatamente anterior á data da solicitude, agás para aquelas situacións que



ponderadas polos Servizos Sociais comunitarios se valoren como unha situación de grave risco de
exclusión social debidamente acreditada no preceptivo informe social.

b) Dispor dunha renda per cápita mensual igual ou inferior ao 50% do IPREM, deducidos dos
ingresos líquidos, os gastos de alugueiro ou amortización da vivenda. Para efectos do cómputo de
ingresos poderase solicitar calquera documentación que se considere necesaria para a acreditación
dos recursos económicos familiares no momento de realizar a solicitude. No caso dun só membro
da unidade familiar, o límite de ingresos será o equivalente ao importe da pensión non contributiva,
sen deducións.

c) Capital mobiliario: Entenderanse medios económicos suficientes no que respecta aos recursos
procedentes do capital mobiliario e para a valoración da concesión das presentes axudas, os que
superen os 3.000 euros en contas de aforros e/ou investimentos de toda a unidade familiar (tomarase
o saldo recollido na certificación bancaria a 31 de decembro de cada ano).

d) Capital inmobiliario: Que a persoa solicitante ou calquera membro da unidade familiar, non sexa
propietaria  e/ou  usufrutuaria  de  bens  inmobles  que,  polas  súas  características,  valoración,
posibilidade de venda ou calquera outra forma de explotación, indique de xeito notorio a existencia
de medios  materiais  suficientes para atender  ao gasto obxecto da solicitude,  agás a  propiedade
referente á vivenda destinada ao uso propio.

e) Non figurar,  o/a solicitante nin outro membro da unidade familiar, como titular de industria,
comercio ou calquera outro negocio con persoal asalariado.

f) Non dispoñer de máis dun vehículo (coche) na unidade familiar calquera que sexa o seu titular 

g) No caso de ter expediente aberto nos servizos sociais, que a unidade familiar cumprira co plan de
traballo e/ou seguimento establecido polos servizos sociais comunitarios, básicos ou polo servizo
especializado que corresponda.

Artigo 5.- Réxime de incompatibilidades

Estas  axudas  serán  incompatibles  con  calquera  outra  prestación  pública,  dereito  á  percepción
económica ou ingreso privado que lles puidese corresponder ás persoas beneficiarias para a mesma
finalidade,  agás  naqueles  casos  en  que sexa  considerado oportuno outorgar  axudas  de maneira
complementaria,  en  virtude  da  gravidade  da  situación  socieconómica  e  familiar  reflectida  nos
informes sociais, sen que a suma de todas elas supere o importe do custo da necesidade a cubrir.

Artigo 6.- Determinación dos recursos económicos

a) Para determinar os ingresos a partir dos cales procede o recoñecemento das axudas, teranse en
conta os ingresos económicos de toda a unidade familiar.

b) Computaranse como recursos da unidade familiar a totalidade dos ingresos que se obteñan polos
conceptos de rendementos de traballo, retribucións, rendas, prestacións ou calquera outro título, nos
12 meses anteriores á data da solicitude. Terase en conta a última declaración do imposto sobre a
renda das persoas físicas. Cando esta non proceda ou non sexa obrigatorio realizala, acreditaranse
os ingresos con certificacións dos organismos correspondentes ou no seu defecto cunha declaración
xurada, e certificado negativo da correspondente Delegación Tributaria.

Artigo 7.- Gastos susceptibles de axudas



As axudas de emerxencia social recoñécense para ser aplicadas aos gastos extraordinarios polas
seguintes situacións de necesidade:

a) Necesidades básicas non cubertas por outros sistemas de protección:

· Cobertura de necesidades básicas con carácter xeral: alimentos, vestiario, e demais indispensables
para o desenvolvemento da vida diaria. 

·  Gastos  sanitarios:  gastos  farmacéuticos  e  outros  de  análoga  natureza:  coidados  sanitarios,
desprazamentos, próteses, axudas técnicas, etc., sempre que non se poidan cubrir con outros niveis
de protección.

b) Axudas de uso e mantemento da vivenda:

· Importes pendentes en evitación de desafiuzamento

· Equipamento e mobiliario básico

· Pequenos arranxos na vivenda habitual.

· Pago de recibos de luz, auga e outros similares ou cos que contraera unha débeda.

c) Atención a menores

· Material e libros escolares

· Comedor escolar

d) Trasporte ou gastos derivados da asistencia ou participación en tratamentos de rehabilitación de
toxicomanías ou outras dependencias e en obradoiros de inclusión social.

e) Violencia de xénero: aloxamento de urxencia, manutención e gastos de desprazamento en casos
de violencia de xénero

Artigo 8.- Orzamento

A dispoñibilidade orzamentaria destas axudas virá dada polo establecido no orzamento municipal
anual, na partida consignada a tal efecto.

Artigo 9.- Contía das axudas

O importe das axudas modularase atendendo ao concepto concreto da necesidade, á consecución do
obxectivo a satisfacer, ao gasto necesario para satisfacela, á situación económica do/a solicitante,
etc. A axuda poderá cubrir o gasto total ou parcial da necesidade, cun máximo de 1000€ por unidade
familiar  e  ano.  Esta  circunstancia  será  avaliada  pola  traballadora  social  que  o  fará  constar  no
informe social.

XESTIÓN E PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS AXUDAS

Artigo 10.- Forma, lugar e prazo de presentación de solicitudes



1.  As  solicitudes,  acompañadas  pola  documentación  especificada  no  artigo  6,  formalizaranse
conforme  ao  modelo  establecido  no  anexo  1  deste  regulamento,  e  presentaranse  no  rexistro
municipal ou por calquera dos medios previstos no artigo 16 da Lei 39/2015 de procedemento
administrativo común.

2. De forma excepcional, os expedientes poderán ser incoados de oficio, mediante informe social
emitido polo persoal técnico de servizos sociais, cando concorran circunstancias extraordinarias ou
urxentes que así o aconsellen.

3. As solicitudes das axudas de emerxencia social poderán presentarse en calquera momento do ano.

Artigo 11. Documentación

1. A solicitude deberá ir acompañada da seguinte documentación:

a) Orixinal do DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de idade. No suposto de
estranxeiros/as, documento acreditativo da súa identidade.

b) Orixinal do libro de familia ou documentación equivalente e demostrativa da filiación.

c)  Orixinal  da  sentenza  de  separación  ou  divorcio  ou  do  convenio  regulador  ou  documento
regulador das relacións paterno-filiais, se é o caso.

d) Certificado de empadroamento e de convivencia ( se é o caso) no que conste a data de alta. O
certificado será solicitado á oficina xeral municipal por parte dos servizos sociais do Concello.

e)  Último recibo aboado do IBI e IVTM (no caso de ser titulares  de bens).  O certificado será
solicitado á oficina de recadación municipal por parte dos servizos sociais do Concello.

f)  Copia  do  contrato  de  alugueiro  ou  do  préstamo  hipotecario,  e  os  últimos  xustificantes  de
pagamento, se é o caso.

g) Xustificación de ingresos de todas as persoas integrantes da unidade familiar que se atopen en
idade  laboral  relativo  aos  últimos  12  meses  anteriores  á  presentación  da  solicitude.  Para  esta
xustificación compre presentar a seguinte documentación acreditativa:

· Follas de salario de todos os membros da unidade familiar computables e que perciban haberes.
· Certificación de percibir ou non prestacións económicas por parte do Servizo Público de Emprego.
· Certificación de percibir ou non prestacións ou pensións por parte da Seguridade Social.
· Autorización ao Concello de Moeche para acceder aos datos tributarios debidamente asinada por
todos  os  membros  que  formen  parte  da  unidade  familiar  de  convivencia  ou  certificación  dos
mesmos expedida pola axencia tributaria.
· Extracto das entidades bancarias nas que confiasen as contas ou depósitos sobre os movementos
bancarios existentes nos 12 meses anteriores á petición da axuda
· Naqueles casos nos que non sexa posible achegar a documentación específica sinalada sobre os
ingresos, solicitarase declaración responsable.

h) Declaración xurada de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas polo mesmo concepto polas
distintas administración públicas competentes ou institucións privadas. 

i) No caso de padecer enfermidade, informe médico emitido polo sistema público de saúde que
acredite tal circunstancia, si fose o caso e se lle requirira.



j) Certificado de grao de discapacidade e/ou grao de dependencia, se é o caso.

k)  Documentación  acreditativa  da  situación  de  necesidade  determinantes  da  solicitude.  Esta
documentación debe ser orixinal, así como o xustificante do custo ou orzamento nos casos que
proceda.

l) Certificación da conta bancaria na que deba efectuarse o ingreso, de ser o caso, ou documento de
pagamento delegado. ( anexo IV).

m) Informe de vidal laboral.

n)  No suposto  de  que  a  axuda solicitada  teña  como destino  a  realización  de obras  no fogar  ,
esixirase con carácter preceptivo a incorporación no expediente dun informe técnico dos servizos
municipais competentes referidos aos aspectos técnicos dela ( viabilidade, orzamento, licencias ou
permisos correspondentes…)

o) Nas axudas que impliquen adecuación da vivenda, débese presentar o documento que acredite a
propiedade ou alugueiro, e neste suposto, a autorización do propietario.

p) Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa administración pública. Agás
naquelas situacións debidamente motivas e xustificadas no informe da traballadora social.

Neste punto enténdese que están ao corrente no caso de que a débeda estea aprazada, fraccionada ou
se acordara a suspensión con ocasión da impugnación da correspondente resolución de reintegro.

2.  A situación  de  emerxencia  social  acreditarase  mediante  informe social  correspondente.  Este
informe será elaborado pola traballadora social dos servizos sociais do Concello de Moeche. Nel
valorarase e verificarase se os datos presentados se axustan aos requisitos establecidos na presente
ordenanza e, ademais, terá que conter a proposta de concesión ou denegación da axuda. O informe
social será preceptivo e vinculante.

3. Para determinar os ingresos a partir dos que proceda o recoñecemento das axudas, teranse en
conta os ingresos de toda a unidade familiar. Computaranse como recursos da unidade familiar a
totalidade dos ingresos que se obteñan polos conceptos de rendemento de traballo, retribucións,
renda, prestacións ou calquera outro título, nos 12 meses anteriores á data da solicitude, así como os
ingresos procedentes das pagas extraordinarias das pensións e salarios. Terase en conta a última
declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas,  só a  efectos da valoración global da
situación.  Cando non proceda a  declaración ou non sexa obrigatorio  realizala,  acreditaranse  os
ingresos  por  certificacións  dos  organismos  correspondentes  e,  no  seu  defecto,  por  declaración
xurada. 

Artigo 12. Procedemento para a concesión da axuda

1. Presentada a solicitude, ben de oficio ben a instancia de parte, conforme ao establecido nesta
ordenanza e acompañada da documentación establecida no artigo 11, serán os servizos sociais quen
reciban o expediente e comproben que a solicitude está completa.

2. No caso de que a solicitude estivera incompleta e non reunira os requisitos necesarios para a súa
tramitación, requirirase a persoa solicitante para que, de conformidade co disposto no artigo 68 da
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común, no prazo de 10 días, emende os defectos e/ou



acompañe os documentos preceptivos, con indicación de que, de non facelo así, entenderase que
desiste do seu pedimento, previa resolución ditada nos termos previstos no artigo 21 de dito texto
legal.

3. Os servizos sociais do Concello de Moeche realizarán cantas actuacións estimen necesarias para
a determinación, coñecemento e comprobación dos datos presentados pola persoa solicitante, en
virtude dos que debe pronunciarse a resolución, procederán á avaliación das solicitudes e emitirán o
corresponde informe social  sobre a  procedencia ou non da axuda e,  se é o caso,  o informe de
intervención social personalizado.

4.  A proposta  de concesión ou denegación será elevada ao órgano competente para a posterior
resolución,  que  deberá  axustarse  necesariamente  ás  características  establecidas  no  presente
regulamento.

5.  A concesión  das  axudas  reguladas  na  presente  norma,  está  limitada  pola  dispoñibilidade
orzamentaria establecida nos orzamentos do Concello de Moeche nos exercicios a que se imputen
aos gastos.  Por tanto,  a concesión de axudas ao abeiro deste  regulamento supeditarase en todo
momento ao crédito dispoñible existente na aplicación orzamentaria de imputación do gasto.

Artigo 13.- Resolución e notificación

1. De acordo co artigo 21.1 s) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, as
axudas contempladas neste regulamento serán resoltas pola alcaldía, concedendo ou denegando a
axuda solicitada, sen prexuízo das delegacións que poidan autorizarse, de acordo co previsto na
citada norma.

2.  A  resolución  adoptada,  debidamente  motivada,  será  notificada  ás  persoas  interesadas  no
domicilio  que figure no expediente  a  efectos  de notificacións.  A resolución,  que pon fin  á  vía
administrativa, poderá ser recorrida potestativamente en reposición no prazo dun mes, conforme ao
establecido nos artigos 123 e seguintes da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común,
Non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que se resolva expresamente ou se
produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

3. En calquera caso, o Concello de Moeche denegará a axuda solicitada cando, aínda reunindo o/a
solicitante  todos  os  requisitos  necesarios  para  acceder  á  esta,  se  esgotara  a  correspondente
aplicación orzamentaria.

Artigo 14.- Forma de pagamento e xustificación

a) O importe de concesión librarase mediante un único pagamento.

b)  O  libramento  faráselle  preferentemente  á  persoa  ou  entidade  que  esta  autorice  (pagamento
delegado) que preste o servizo para o que se solicita a axuda, e unha vez realizado o mesmo.
Excepcionalmente, previo informe social, poderase facer o pagamento directamente ao solicitante.
Os pagamentos faranse e mediante transferencia bancaria ou anticipo a xustificar. Neste último caso
farase polo persoal dos servizos sociais.

c) A axuda xustificarase no prazo dun mes dende que se lle notifique a concesión da axuda, e farase
mediante facturas ou outros documentos orixinais de valor probatorio equivalente con validez no
tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, que deberán ser presentadas no rexistro
xeral do Concello de Moeche ou diante dos Servizos Sociais.



Nos casos de obras de adecuación das vivendas, o prazo pódese ampliar ata os tres meses.

Artigo 15 . Obrigas da persoa beneficiaria

Son obrigas da persoa beneficiaria:

a) Destinar a axuda á finalidade concedida.

b) Acreditar ou xustificar a realización da actividade financiada, e o cumprimento dos requisitos e
condicións que determinen a concesión da axuda.

c)  Permitir  e  facilitar  a  actuación dos  Servizos  Sociais  para  avaliar  a  situación e  comprobar  a
aplicación da axuda á finalidade para a que se concedeu.

d)  Comunicar  ao  concello  calquera  variación  que  se  produza  na  situación  socio-económica  e
familiar no prazo de 10 días. Este caso dará lugar a unha nova valoración da situación que poderá
modificar, manter ou extinguir a axuda inicialmente concedida.

e) Gardar as facturas referidas aos gastos das mesmas durante o prazo dun ano, no caso de axudas
para necesidades primarias.

*Así tamén aquelas obrigas que figuren no anexo II

Articulo 16.- Seguimento das axudas

Serán  os  servizos  sociais  municipais  os  que  fagan  o  seguimento  das  situacións  de  necesidade
protexidas polas axudas de emerxencia, así como o destino que se lles dea. Poderán solicitarlles ás
persoas beneficiarias a información ou a documentación necesaria para o exercicio desta función de
forma axeitada.

Artigo 17. Reintegro e réxime sancionador.

1. A ocultación ou falsidade dos datos ou documentos achegados pola persoa perceptora da axuda, a
non xustificación da axuda, así como o feito de destinar a axuda a un fin distinto daquel para a que
foi concedida, implicará o impedimento de presentar unha nova solicitude por un período de dous
anos, sen prexuízo das responsabilidades que desta conduta se puideran derivar.

2. Procederá a revogación da axuda e o reintegro, total ou parcial, das cantidades percibidas máis o
interese legal do diñeiro que resulte de aplicación, dende o momento de aboamento da axuda, nos
seguintes supostos:

a) Incumprimento da obriga de xustificar.

b)  Ocultación  ou falsidade  de  datos  ou  documentos  que  serviran  de  base  para  a  concesión  ou
obtención da axuda sen reunir as condicións requiridas, ou o incumprimento das obrigas e requisitos
establecidos con carácter xeral nestas bases.

c) Incumprimento da finalidade para a que se concedeu.

d) Incumprimento das condicións impostas con motivo da concesión.



3. Ademais, procederá o reintegro do exceso nos supostos en que, por concesión de subvencións ou
axudas  doutras  administracións  públicas,  a  contía  das  axudas  outorgadas  supere  o  custo  da
actividade para o que se concedeu a mesma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo aquilo non previsto nesta ordenanza estarase ao disposto na normativa vixente.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA
A presente ordenanza entrará en vigor conforme ao establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2
de abril de Bases de Réxime Local, cando se teña publicado íntegramente o seu texto no Boletín
Oficial da Provincia e teña transcurrido o prazo previsto no artigo 65.2 da citada lei. 

ANEXOS:

ANEXO I

SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL

Datos da persoa solicitante:

Nome Apelidos

DNI Data de nacemento

Enderezo Teléfono

Datos da persoa representante:

Nome Apelidos

DNI Relación coa persoa solicitante

Enderezo Teléfono

Solicitude que presenta:

Concepto:_________________________________

Contía:___________________________________

Unidade de convivencia:

Nome e apelidos DNI Data nacemento Parentesco Ocupación



Presento a seguinte documentación:

a) Orixinal do DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de idade. No suposto de
estranxeiros/as, documento acreditativo da súa identidade.

b) Orixinal do libro de familia ou documentación equivalente e demostrativa da filiación.

c)  Orixinal  da  sentenza  de  separación  ou  divorcio  ou  do  convenio  regulador  ou  documento
regulador das relacións paterno-filiais, se é o caso.

d) Certificado de empadroamento e de convivencia ( se é o caso) no que conste a data de alta. O
certificado será solicitado á oficina xeral municipal por parte dos servizos sociais do Concello.

e)  Último recibo aboado do IBI e IVTM (no caso de ser titulares  de bens).  O certificado será
solicitado á oficina de recadación municipal por parte dos servizos sociais do Concello.

f)  Copia  do  contrato  de  alugueiro  ou  do  préstamo  hipotecario,  e  os  últimos  xustificantes  de
pagamento, se é o caso.

g) Xustificación de ingresos de todas as persoas integrantes da unidade familiar que se atopen en
idade  laboral  relativo  aos  últimos  12  meses  anteriores  á  presentación  da  solicitude.  Para  esta
xustificación compre presentar a seguinte documentación acreditativa:

· Follas de salario de todos os membros da unidade familiar computables e que perciban haberes.
· Certificación de percibir ou non prestacións económicas por parte do Servizo Público de Emprego.
· Certificación de percibir ou non prestacións ou pensións por parte da Seguridade Social.
· Autorización ao Concello de Moeche para acceder aos datos tributarios debidamente asinada por
todos  os  membros  que  formen  parte  da  unidade  familiar  de  convivencia  ou  certificación  dos
mesmos expedida pola axencia tributaria.
· Extracto das entidades bancarias nas que confiasen as contas ou depósitos sobre os movementos
bancarios existentes nos 12 meses anteriores á petición da axuda
· Naqueles casos nos que non sexa posible achegar a documentación específica sinalada sobre os
ingresos, solicitarase declaración responsable.

h) Declaración xurada de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas polo mesmo concepto polas
distintas administración públicas competentes ou institucións privadas. 

i) No caso de padecer enfermidade, informe médico emitido polo sistema público de saúde que
acredite tal circunstancia, si fose o caso e se lle requirira.

j) Certificado de grao de discapacidade e/ou grao de dependencia, se é o caso.

k)  Documentación  acreditativa  da  situación  de  necesidade  determinantes  da  solicitude.  Esta
documentación debe ser orixinal, así como o xustificante do custo ou orzamento nos casos que
proceda.



l) Certificación da conta bancaria na que deba efectuarse o ingreso, de ser o caso, ou documento de
pagamento delegado. ( anexo IV, anexo V, en función de cal sexa o caso).

m) Informe de vidal laboral.

n)  No suposto  de  que  a  axuda solicitada  teña  como destino  a  realización  de obras  no fogar  ,
esixirase con carácter preceptivo a incorporación no expediente dun informe técnico dos servizos
municipais competentes referidos aos aspectos técnicos dela ( viabilidade, orzamento, licencias ou
permisos correspondentes…)

o) Nas axudas que impliquen adecuación da vivenda, débese presentar o documento que acredite a
propiedade ou alugueiro, e neste suposto, a autorización do propietario.

p) Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa administración pública. Agás
naquelas situacións debidamente motivas e xustificadas no informe da traballadora social.

Moeche, ... de... do...
Sinatura

ANEXO II

Axuda de emerxencia social

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Datos da persoa interesada:

Nome e apelidos:

DNI:

Enderezo:

Declaro baixo a miña responsabilidade:

 Que non recibín axudas polos mesmos conceptos no ano en curso. 
 Que recibín as seguintes  axudas no ano en curso:

-Entidade
-Concepto:
-Contía: 

 Que a axuda será destinada a finalidade para a que é concedida.
 Que son certos os datos que figuran na solicitude e na documentación aportada.
 Que  cumpro  os  requisitos  esixidos  para  ser  beneficiario  dunha  axuda  municipal  de

emerxencia social



 Que me atopo ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social 

Moeche, ... de... do...
Sinatura

ANEXO III
Autorización para recadar datos tributarios da axencia tributaría relativos ao nivel de renda
(IRPF)

As persoas  que  asinan  o  presente  documento  autorizan  ao  Concello  de  Moeche  a  solicitar  da
Axencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  (AEAT)  información  de  natureza  tributaria  para
achegar ó expte. de solicitude de axuda por emerxencia social. A presente autorización outórgase en
aplicación do artigo 95.1.k) da Lei 58/2003, Xeneral Tributaria que permite, previa autorización do
interesado, a cesión de datos tributarios que precisen as AA.PP. para o desenvolvemento das súas
funcións. Información tributaria autorizada: datos que posúa a AEAT do Imposto sobre a Renda das
Persoas Físicas (IRPF) do exercicio ____.

Datos do/a solicitante/beneficiario/a da axuda:

Apelidos e nome

DNI Sinatura

Datos doutros membros da familia do/a solicitante/beneficiario/a da axuda:

Parentesco co/a 
solicitante/beneficiario/a

Apelidos e nome DNI Sinatura

A autorización concedida pode ser revogada en calquera momento por medio de escrito dirixido o Concello de Moeche

Moeche, ... de... do...
Sinatura



ANEXO IV

Declaración do pagamentos

Datos da persoa solicitante:

Nome e apelidos DNI

Exp. Importe concedido

Concepto

Datos bancarios do provedor ou da empresa autorizada:

Nome e apelidos ou razón social

Enderezo

Localidade Provincia

Código Postal DNI NIF

Nome da entidade financieira

Enderezo

Localidade Provincia

Data

Sinatura da persoa ou empresa autorizada

Data

Sinatura e selo do banco ou caixa

IBAM

En caso de pagamento a máis dun provedor deberá cubrirse un modelo por cada un deles

Moeche, ... de... do...
Sinatura



8.-  Aprobación,  se procede,  do regulamento do Consello da infancia e  da adolescencia do
Concello de Moeche.
O  Pleno  da  Corporación,  por  unanimidade,  prestou  a  súa  aprobación  ao  regulamento  que  se
transcribe:

REGULAMENTO DO CONSELLO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DO

CONCELLO DE MOECHE

Programa Cidades Amigas da Infancia Unicef 

CONCELLO DE MOECHE

Preámbulo

A Constitución española no seu artigo 9.2 establece que corresponde aos poderes públicos facilitar a
participación da cidadanía na vida política, económica, cultural e social.  A Convención sobre os
Dereitos do Neno, adoptada por Nacións Unidas en 1989 e ratificada por España en 1990, recolle o
dereito dos nenos e nenas a ser escoitados e tidos en conta en todos os asuntos que lles concirnen. 0
recoñecemento  dos  nenos  e  nenas  como suxeitos  do  dereito  a  participar  de  forma  efectiva  en
distintos ámbitos encóntrase explícito nos artigos da Convención comprendidos entre o 12 e o 17: 

- Artigo 12: a opinión do neno e da nena.

- Artigo 13: a liberdade de expresión.

- Artigo 14: a liberdade de conciencia, pensamento e relixión.

- Artigo 15: a liberdade de asociación.

- Artigo 16: a protección da vida privada.

- Artigo 17: o acceso a unha información axeitada. 

A  ratificación  da  Convención  obriga  ao  seu  cumprimento  e  por  iso  os  distintos  niveis  da
Administración  foron  adecuando  progresivamente  o  sistema  de  Atención  social  á  infancia  e
Adolescencia  aos  principios  que  esta  establece.  Tamén  dende  a  Administración  Local  hase  de
traballar intensamente en favor destes dereitos. 

A partir  da  aprobación  da  Convención,  as  distintas  lexislacións  estatais  e  autonómicas  foron
integrando nas súas lexislacións o contido destes artigos. Repasando o articulado da lexislación
española, todas as leis reflectiron de forma explícita o artigo 12 da Convención. 

A Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, modificación parcial
do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil, establece unha ampla serie de dereitos no titulo i:

- Dereito á honra, á intimidade e á propia imaxe (art.° 4).

- Dereito á información (art.° 5).

- Dereito á liberdade ideolóxica (art.° 6).

- Dereito de participación, asociación e reunión (art.° 7).

- Dereito á liberdade de expresión (art.° 8).

- Dereito a ser oído e escoitado (art.° 9). 



CAPÍTULO PRIMEIRO.- DISPOSICIÓNS XERA1S 

Artigo 1.- Creación 

De conformidade co que establece a Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local,
a lei 5/97, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e a lei 13/2008 de 3 de decembro, de
Servizos Sociais de Galicia, créase o Consello Municipal da Infancia do Concello de Moeche  que
terá as competencias, as funcións a estrutura que establece este regulamento. 

 Artigo 2. - Natureza 

0 Consello  Municipal da Infancia do Concello de Moeche é un órgano consultivo e  asesor,  de
carácter  vinculante  para  o  Concello  de  Moeche,  en  todas  as  cuestións  que  supoñan  o
desenvolvemento das súas funcións e competencias que redunden nun maior benestar social e na
calidade de vida dos nenos e nenas do termo municipal. Pretende constituírse como un espazo que
facilite  a  coordinación  entre  as  administracións  implicadas  no  eido  dos  e  das  menores,  e  que
contribúa ao establecemento de canles de participación dos mesmos. 

0 Consello Municipal da Infancia inspírase na Convención dos Dereitos do Neno e xorde como
unha necesidade de coordinar as actuacións nesa materia para garantir eses dereitos, entre os que se
inclúe  o  da  participación  dos  nenos  e  nenas  en  ditas  actuacións.  Este  Consello  non  suplirá  a
representación que, para o sector, poida implantar calquera norma de carácter superior. 

Artigo 3.- Finalidade

Terá como finalidade esencial atender ás necesidades e intereses do colectivo de nenos e nenas de
Moeche, favorecendo a súa participación activa na vida municipal. 

Artigo 4.- Funcións 

4.1 Serán funcións do Consello Municipal da Infancia do Concello de Moeche as seguintes:

1. Exercer  de órgano de participación e  de canle de comunicación entre os nenos e nenas e o
Concello.

2. Escoitar e trasladar todas aquelas demandas, queixas ou suxestións que os nenos e nenas fagan
chegar a través dos seus representantes no Consello.

3.  Recibir  información  sobre  aquelas  propostas  ou  actuacións  que  o  Concello  leve  a  cabo  en
calquera tema que poida ser de interese para a infancia.

4. Propoñer ao Concello as medidas que o Consello Municipal da Infancia considere oportunas na
busca do benestar dos nenos e nenas de Moeche.

5. Impulsar a colaboración con outras Administracións públicas competentes na materia, así como
con aquelas entidades que desenvolvan actividades no eido dos nenos e nenas. 

6. Imputsar o cumprimento dos dereitos da infancia.

7. Colaborar na etaboración, seguimento e avaliación dos plans de infancia vixentes e futuros.

8. Cooperar coas entidades públicas e privadas no desenvolvemento de programas, actividades e
campañas informativas e de divulgación relacionadas coa infancia e a adolescencia.

9.  Favorecer  a  participación activa,  tanto no ámbito social,  político como cultural,  de todas as
persoas menores actuando como interlocutor válido do colectivo ante os poderes públicos.



10. Fomentar e facilitar a coordinación e o intercambio de ideas, análise, reftexións, asi como a
colaboración  con  outras  entidades  ou  asociacións  que  se  ocupen  de  temas  semellantes  con
independencia do súa adscrición xeográfica.

11. Designar as comisións de traballo que se consideren convenientes para temas concretos, asi
como as persoas que as integran.

12.  Solicitar  puntualmente  o  asesoramento  de  calquera  persoa  ou  entidade  respecto  a  aqueles
aspectos que se considere conveniente. 

4.2  0 Concello  de  Moeche facilitará  ao Consello  a  información necesaria  para garantir o
cumprimento das funcións encomendadas. 

4.3. Todas as funciáns enumeradas se atribüen sen menoscabo das que correspondan a outros
órganos de participación Legalmente restablecidos. 

CAPÍTULO SEGUNDO.- ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 

Artigo 5.- Estrutura 

0 Consello Municipal da Infancia estará composto por: Presidencia. Pleno do concello Vogais e
Secretaría. 

Artigo 6. -Presidencia. 

A Presidencia será exercida pola persoa que ostente a alcaldía ou a Concellería na que delegue. Na
súa labor,  a Presidencia será asistida de xeito rotatorio por un neno ou unha nena previamente
elixido ou elixida de entre os membros do Consello. 

Correspóndenlle as seguintes funcións: 

1. Representar o Consello e dirixir a súa actividade.

2. Convocar as sesións ordinarias e extraordinarias do Consello e fixar a súa orde do dia.

3. Convocar con voz pero sen voto expertos ou expertas nas materias a tratar na orde do dia.

4. Presidir as sesións, dirixir as deliberacións e dirimir as votacións en caso de empate co seu voto
de calidade.

5. Garantir a participación das nenas e nenos do Consello.

6. Visar as actas das sesións que se celebren.

7. Velar polo cumprimento dos acordos adoptados no Consello.

8. Coordinar a relación entre o Consello e os órganos de goberno e xestión do Concello.

9. Exercer cantas outras funcións sexan inherentes ao seu labor de Presidencia do Consello,  ou
séxanlle encomendada por este. 

Artigo 7. -O pleno do Consello 

7.1. Estará integrado por:

- A Presidencia.

- Os e as vogais que determina o artigo 8 do presente Regulamento. 



A Secretaría. 

7.2. Todas as persoas que integran o Pleno terán dereito á voz e voto, a excepción da secretaría, que
só terá o primeiro de eles. 

Artigo 8. -Vogalías do pleno. 

8.1  O Pleno terá un máximo de 20 vogais menores de idade.

8.2 Estas  vogalías serán exercidas  polos nenos,  nenas  e adolescentes,  con idades comprendidas
entre os oito e dezasete anos, elixidos democraticamente. 

8.3 Terán  tamén  presenza  os  grupos  políticos  existentes  na  Corporación  Municipal,  os  que
designasen unha persoa representante por cada un deles.

8.4 Os nenos/as representantes do centro educativo de primaria do noso municipio serán elixidos/as
democraticamente entre os propios compañeiros/as, e cuxa representación terá unha vixencia dun
ano.

8.5 0 mandato das vogalías será de dous anos, podendo ser reelixidas por outros dous anos máis.

8.6 Vogais cesarán como tales:

a) A petición propia. 

b) Por proposta do seu consello de zona ou grupo político que o nomea. 

c)  Pola falta reiterada e non xustificada de asistencia  a tres reunións consecutivas do pleno do
Consello.

d) Ao cumprir os 18 anos

8.7 Todas as persoas menores de idade que formen parte do Consello deberán acreditar ante  a
Secretaria do Consello que teñen unha autorización dos seus responsables legais para poder formar
parte deste.

8.8  0 Consello  poderá solicitar  a participación e  asesoramento de persoas expertas  cando así  o
considere oportuno.

8.9 Son funcións dos e das vogais:

1. Asistir ás reunións do Consello e ás comisións que no seu seo puidesen formarse.

2. Manifestar a súa opinión relativa aos asuntos tratados no Consello.

3. Preparar as reunións de Consello solicitando para iso a opinión do grupo en cuxo seo foi elixido e
do que será voceiro.



4. Transmitir os debates e acordos do Consello ao seu grupo de orixe. 

Artigo 9. -Secretaría do Consello. 

9.1  A secretaría  do  Consello  correspondera  á  persoa  que  ostente  a  secretaría  do  Concello  de
Moeche. A persoa será asistida de xeito rotatorio por unha nena ou neno que se elixira entre as
persoas que compoñen o Consello.

9.2 Corresponde á secretaria:

a) Asistir ás sesións do Consello, con voz pero sen voto.

b) Efectuar a convocatoria das sesións do Consello por orde da Presidencia, así como as citacións
aos seus compoñentes, achegando a documentación necesaria. 

c) A secretaría do Consello someterá a acta á aprobación deste na seguinte sesión que se celebre. As
actas  serán públicas  e  estarán a  disposición de todas  as  persoas  que o requiran nun prazo non
inferior a quince dias naturais despois de celebrada a sesión. As actas serán publicadas no sitio web
municipal e estarán a disposición da cidadanía nas oficinas de atención á cidadanía.

d) Expedir certificacións dos ditames e acordos aprobados.

e) Custodiar e remitir copia das actas. 

f) Calquera outra función inherente ao seu cargo. 

Artigo 10. —Ampliación 

A proposta de 3/5 partes do Consello ou da Presidencia, os/as membros/as do Consello pódense
ampliar coa representación doutras entidades que traballen no eido dos nenos e nenas. A tal efecto a
incorporación deberá ser solicitada mediante escrito dirixido á Presidencia do Consello Municipal
da infancia no Rexistro Municipal, que dará traslado da petición ao Consello. 

Os/as integrantes do Consello Municipal da Infancia serán renovados/as ao inicio de cada novo
mandato  da  Corporación  Municipal,  agás  os  e  as  menores,  que  variarán  a  súa  representación
anualmente.  Se  un/unha  representante  dos  organismos,  asociacións  ou  entidades  a  que  se  fixo
mención deixase de formar parte da súa organización, ou esta desaparecese ou cambiase de natureza
ou finalidade, o/a representante causará baixa inmediata no Consello. 

Artigo 11. -Funcionamento. 

a) Acordos. 

Os acordos ou as propostas do Consello adoptaranse por maioría simple, salvo cando se propoña a
modificación deste regulamento, que será por maioría absoluta. 

b) Réxime de sesións. 

0 Consello reunirase trimestralmente en sesión ordinaria e, en sesión extraordinaria, sempre que a
presidencia o considere necesario ou o solicite a cuarta parte dos/as membros/as. A convocatoria
para as sesións ordinarias realizarase cunha antelación mínima de oito días, e irá acompañada da
orde do día e, se procede, da documentación correspondente. No caso de sesións extraordinarias, a
antelación mínima para a súa convocatoria será de corenta e oito horas. As sesións terán lugar en
primeira convocatoria cando asistan a maioría simple dos/as membros/as que legalmente compoñen



o Consello,  e  en  segunda convocatoria,  media  hora  máis  tarde,  se  concorre  polo  menos  a  súa
terceira parte, non podendo ser nunca inferior a tres persoas. 

c) Voto.

0 voto dos/as membros/as do Consello é persoal e indelegable. En caso de empate, terá lugar unha
segunda votación, e de persistir o empate, decidirá o voto de calidade do/a presidente/a. 

d) Asistentes.

A presidencia,  en  función  dos  temas  a  tratar,  poderá  convidar  ao  Pleno do  Consello  a  cantos
técnicos municipais considere oportuno co fin de que interveñan nos termos en que se lles solicite.
Igualmente poderá convidar a persoas de recoñecida solvencia e interese no eido dos nenos e nenas,
que poderán participar nas sesión do Consello como asesores, con voz pero sen voto. 

e) Comisións de traballo. 

0  Consello  Municipal  da Infancia  poderá  acordar  a  constitución  de  comisións  de traballo,  con
carácter temporal ou permanente, segundo os seus intereses, necesidades e posibilidades, formando
parte das mesmas as persoas designadas que formen parte do Consello. 

A presidencia, 

Logo de vista e aprobada por maioría do Consello a proposta formulada nomeará o/a coordinador/a
de  cada  comisión  de  traballo.  Serán  competencias  do/a  coordinador/a  impulsar  e  coordinar  as
actuacións da comisión correspondente así como exercer a súa representación. 

As comisións de traballo elaborarán informes, estudios e propostas de actuación na materia da súa
competencia que deberán remitir ao Pleno do Consello para ser obxecto de debate e estudio. 

f) Pleno. 

Os  plenos  estarán  integrados  por  todos  os  membros  do  Consello  e  celebraranse  con  carácter
ordinario dúas veces ao ano. Un deles coincidirá co día do Neno. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

0  Consello  Municipal  da  Infancia  aprobará  a  súa  composición,  que  deberá  ser  posteriormente
ratificada polo Pleno da Corporación Municipal. 

DISPOSICIÓN FINAL 

En todo o non previsto por este regulamento,  corresponde á Presidencia do Consello adoptar a
decisión  que  considere  máis  axeitada  consonte  cos  criterios  xerais  que  inspiran  as  normas
reguladoras deste, informando ao Consello na seguinte sesión para a súa ratificación, e propoñendo,
se procede, a correspondente modificación do propio regulamento. 

9.-  Dar conta  da solicitude de  adhesión ao Convenio  de  Colaboración entre  a  Xunta e  a
Fegamp para a implantación da Historia Social Única Electrónica nas entidades locais da
Comunidade Autónoma de Galicia.

A sra. Alcaldesa explica o obxecto do Convenio e o Pleno da Corporación dase por enterado da
solicitude de adhesión.



10.-  Moción  do  Grupo  Municipal  BNG relativa  a  declaración  de  persoas  non  gratas  aos
compoñentes da “Manada”

Sometese a consideración da corporación a moción do Grupo Municipal BNG que se anexa:







11.- Actividade de control dos órganos de goberno

Aberta a quenda de rogos e preguntas, formúlanse as seguintes:

Sra. Luaces Antón.-  Nos a primeira pregunta que temos é se hai unha solución para a recollida de
voluminosos sen depender do concello veciño, se hai algunha forma de que seamos autónomos e
non depender de nadie para prestar este servizo.

Sra. Bascoy Maceiras.- Pois non debe de habela porque non a había ata que chegamos nos,  é esta
é a máis económica con diferencia, porque claro, teríamos que comprar un camión, ou chegar a un
convenio cun concello e pagarlle, e esta é a máis económica de entre as poucas que había enriba da
mesa,  de todas formas,  depender do concello veciño para nos non ten ningún inconveniente,  o
contrario, tanto con San Sadurniño, como con Cerdido, como con Somozas, o que lle pedimos e o
que nos piden, a relación e moi boa.

Sra. Luaces Antón.- Despois tamén temos outra pregunta, o Concello ten algún plan municipal que
se poida aplicar ou que se pense en aplicar para proceder ao aproveitamento das zonas mortas da
Lei de montes.

Sra. Bascoy Maceiras.- ¿Das zonas mortas? Mira, o Concello non ten a obriga de ter ese plan,  ten
a obriga de ter un plan para a actuación de prevención de incendios, un plan que non ten, xa vos
expliquei porque, non o tiña no dez nin no catorce, estao facendo a aparelladora en colaboración coa
dirección xeral de emerxencias. Ben, respecto as zonas mortas, o único plan que temos, que de feito
a secretaria nova é un dos expedientes que ten que tramitar, é o aproveitamento das masas comúns
que son propiedade do Concello, aquelas que sabemos que son propiedade son as que podemos
actuar, de feito levabámolo no noso programa electoral, so sobre esas, sobre o que non é noso non.
Despois os montes son competencia da Xunta, non é competencia do Concello. Despois hai unhas
zonas,  como  lles  chamas  ti,  zonas  mortas,  que  son  dos  veciños,  son  restos  da  concentración
parcelaria, en principio o concello o único que pode facer e reclamar que as teñas limpas porque
non son propiedade municipal.

Sra.  Luaces  Antón.-   Pero quero  dicir,  estou de  acordo con que a  maioría  de  montes  son de
propietarios privados, pero ¿non hai un plan para incentivar que os propietarios... nos o que oímos
por aí é que a maioría do terreo queda morto sen poder darlle unha utilidade?

Sra. Bascoy Maceiras.-¿A que lle chamas ti zonas mortas? 

Sra. Luaces Antón.-  Por exemplo, as distancias das carreteiras, creo recordar, non quero mentir,
que son catro metros desde as beiras.

Sra. Bascoy Maceiras.- Pero iso non é terreo morto, iso está regulado pola Xunta. 

Sra. Luaces Antón.- Non podes ter X especies

Sra. Bascoy Maceiras.- Eucaliptos, acacias e piñeiros

Sra. Luaces Antón.- estás obligado a quitalos, pero poderás ter outro tipo de árbores

Sra.  Bascoy  Maceiras.- pero  iso  non é  unha  competencia  municipal,  é  mais,  nin  se  queira  o
Concello pode.  Unha das cousas que fixo o Estado polo tema da crise  foi case prohibirlle aos
concellos  atender  competencias  impropias,  estableceu  competencias  propias  e  impropias.  Para
atender competencias impropias como é benestar social sacaron unha normativa pola que asumiron



eles as competencias, pero, deixaron un período de transición no que levamos  case cinco ou seis
anos, para que un concello poda asumir competencias que non lle corresponden ten que xustificar
que lle sobran os cartos, que ten atendido todo o resto. Non podes meterte en competencias que non
son túas. Neste caso que estás falando das franxas arredor das vías,  que poden ser dez metros nuns
casos, noutros catro e noutros seis,  esas franxas que a Xunta lles da ata seis meses para cortar,
tempo e tempo, esas franxas son propiedade privada, o único que se pode facer, que o fai xa a
Xunta, é subvencionar a plantación de castiñeiros, o resto é que é conveniente que estea limpo, xa
que se hai lume e hai castiñeiros o tractor tampouco entra moi ben nin a cisterna,pero iso é opinión
miña  que  creo  que  deberá  estar  limpo.  Esas  franxas  non  son  competencia  do  Concello.  Este
Concello e  todos están asumindo competencias  de Leis  que dita  a Xunta,  que despois ten que
cumprir o Concello, recollida de cans abandonados, o tema do lume, o tema das vespas velutinas...
son un montón de normativa que se vai creando pero despois teno que cumprir o de máis abaixo,
entón non imos facer cousas que nosoutros non podemos.

Sra. Luaces Antón.- ¿O das vespas velutinas non é competencia do 112?

Sra. Bascoy Maceiras.-  Si, mais hai un GES en Ortigueira, pero eles mesmos recoñeceron que non
dan atendido. Viña onte ou antonte na prensa. Ti o final non lle podes dicir o veciño, a ver se te ven
o GES, o final tesllo que ir facer, sobretodo cando a ten na casa. Inda que non sexa competencia túa
teslle que pagar a alguén as veces para ir.

Sra. Luaces Antón.- Por último, pódesnos facer o favor de volver a explicarnos o caso de Cribeiro
co Banco Santander

Sra. Bascoy Maceiras.-  mira, eu vólvocho a explicar pero pediches a documentación e vámoscha
dar maña porque veu Cristina hoxe que tiña ela o expediente, xa cho vamos dar mañá, ven a última
hora porque Cristina estaba de vacacións non chegou ate hoxe das vacacións.

Sr.  González Aneiros.- o ían dar hoxe

Sra. Bascoy Maceiras.-  hoxe Cristina tiña facturas e cousas e buscouno, pero bueno teno aí, eu se
queredes baixo pero non  acostumo a andarlle nas cousas os funcionarios. Pediches exactamente o
expediente  do  Banco  Santander,  pois  está  aí,  está  da  man  dela,  ela  incorporouse  hoxe,  nos
dámoscho, vente mañá, a media mañá, supoño que estará, ela entra as oito, oito e media, ela entra
cedo e teno, de feito parte xa o buscou hoxe e xa o tiña.

Sr.  González Aneiros.- é que como se explicou aquí iso non ten nin pes nin cabeza.

Sra. Bascoy Maceiras.-  ¿Por que?

Sr.  González Aneiros.- porque non pode ser como se explicou aquí, é imposible.

Sra. Bascoy Maceiras.-  ¿E logo?

Sr.  González Aneiros.- porque eu non vou o banco e me dan da túa conta.

Sra. Bascoy Maceiras.-  eu tampouco

Sr.  González Aneiros.- pois entón

Sra. Bascoy Maceiras.- é o que di o banco, xa veredes o informe deles, literalmente di iso



Sr.  González Aneiros.- ¿qué di?

Sra. Bascoy Maceiras.-  que por un erro informático,  el  pediu os cartos da conta na que estou
autorizado, eles comprobaron e por un erro informático pensaron que estaba autorizado e deronllo.
Nosoutros temos constancia de que cando entramos no 2015 se deu de baixa e temos o documento
de que estou eu dada de alta.

Sr.  González Aneiros.- que culpa ten nese caso Cribeiro

Sra. Bascoy Maceiras.- eu non dixen que tivera culpa Cribeiro,  nos constatamos un feito

Sr.  González Aneiros.- fixechedes unha bola do que non é

Sra. Bascoy Maceiras.- home, e moi grave que da conta do Concello, a que ninguén pode ir retirar
cartos,  un banco, o ex alcalde, lle dea 4800 euros, él non diga nada,  non se dea conta

Sr.  González Aneiros.- él cando se deu conta foi ao banco

Sra. Bascoy Maceiras.- non non, mirade

Sr.  González Aneiros.- si, el foi ao banco, dixomo xente do banco

Sra. Bascoy Maceiras.-  claro que foi, chamaron deste Concello a secretaria e Cristina, chamaron
ao banco para ver que pasaba, quen retirara eses cartos, e non querían dicir,  quen os retirara.

Sr.  González Aneiros.- ¿e o poden dicir por telefono?

Sra. Bascoy Maceiras.- claro que poden, se andan na túa conta, e mais unha conta oficial. Dúas
veces se sacaron os cartos. Dixeron quen fora e ese mesmo día se lle notificou que pasase devolver
os cartos e veu o día seguinte as dúas da tarde, non ese mesmo día, o día seguinte as dúas da tarde.
Isto foi o 25 de setembro.

Sr.  González Aneiros.- esa persoa como se fose eu, como se fose outro, vou o banco e pido uns
cartos, e a min mos dan, mos dan por erro, chego alí firmo e non miro se é da miña conta ou se é
doutra. A culpa non é de Cribeiro, é do banco.

Sra. Bascoy Maceiras.- é que o banco asumiu a culpa, por iso cando Rocío (...)

Sr.  González Aneiros.-  entón para que tanto amoreo e tanta cousa,  xa ten culpas abondo sen
botarlle as que non ten 

Sra. Bascoy Maceiras.- ti saberás as que ten 

Sr.  González Aneiros.-   por inflar a cousa non sabedes o que facer

Sra. Bascoy Maceiras.- aquí deuse conta dun feito que consideramos grave na conta do Concello,
foi o que se fixo, se alguén lle molesta 

Sr.   González Aneiros.-   porque é  Cribeiro,  entón xa  é  a  hostia,  senón non lle  dabades  tanta
publicidade

Sra. Bascoy Maceiras.- paréceme gravisimo que calquera na conta (...) nin o sacamos na prensa...



Sr.  González Aneiros.-   entón se hai que denunciar algo, o primeiro que hai que denunciar é o
banco. 

Sra. Bascoy Maceiras.-  foi o que fixemos acudir o banco

Sr.  González Aneiros.- queriades denunciar a Cribeiro

Sra. Bascoy Maceiras.- ¿quen dixo iso?

Sr.  González Aneiros.- ti xa foches unha

Sra. Bascoy Maceiras.-  ¿Cando Jorge? Recolle isto en acta, que di que eu quixen denunciar a
Cribeiro

Sr.  González Aneiros.- falouse aquí de denuncialo

Sra. Bascoy Maceiras.-  pois está gravado todo o que se dixo

Sr.  González Aneiros.-  gravado está as veces,  se pides a gravación non a hai.

Sra. Bascoy Maceiras.- están ahí

Sr.  González Aneiros.- tedelas para vousoutros, para os demais non a tedes

Sra. Bascoy Maceiras.- vamos a colgar todas na páxina web

Sra. Bascoy Maceiras.-   mira Jorge, se dubidas das palabras do Secretario, que é quen recolle a
gravación, que é Antonio,  dillo  a él  ou denúnciao,  nas actas se recolle  de xeito  sucinto o dito
segundo di a Lei, aquí (no Concello) xa non se lle di os funcionarios o que teñen que facer.

Sr.  González Aneiros.- eu non denuncio a nadie que non estou aquí para denunciar a nadie, iso é
cousa vosa o de denunciar.

Sra. Bascoy Maceiras.-  bueno, pois él é o secretario, é o que da fe, él recolle en acta, que as tedes
ahí, as palabras, que para iso están gravadas. E recolle o que a él lle parece, moito, pouco, máis ou
menos, que para iso  di a Lei que recollera de xeito sucinto o dito.

Sr.  González Aneiros.- recolle o que lle parece nada máis

Sra. Bascoy Maceiras.-  non pode inventar, pero pode recoller máis ou menos, iso dio a Lei

Sr.  González Aneiros.- depende do que lle digades

Sra. Bascoy Maceiras.- eu non lle digo nada, eses tempos de dicirlle os funcionarios o que tiñan
que facer acabáronse.

Sr.  González Aneiros.- si, si, si

Sra. Bascoy Maceiras.- porque eu son funcionaria, intentamos non meternos e respectar o traballo
dos funcionarios



Sr.  González Aneiros.-  ben se sabe, porque cando a outra Secretaria nunca estivo de baixa con
Cribeiro, manda carallo, que era tan malo.

Sra. Bascoy Maceiras.- ¿é por qué manda carallo? ¿tiña que estar de baixa con Cribeiro?

Sr.  González Aneiros.- no, pero como era tan malo, como era tanta cousa...

Sra. Bascoy Maceiras.- ti saberás 

Sra. Luaces Antón.- eu so teño unha pregunta, neste caso, vamos pensar que foi un caso illado (...)
 
Sra. Bascoy Maceiras.-  nos so demos conta, vemos que a vos os preocupa moito, dimos conta
porque é un feito grave, non lle dimos máis voltas,os que vos preocupa é a vos, nos sacámolo en
pleno é nada máis

Sr.  González Aneiros.- que lle digan que estaba roubando, cunhas palabras moi ben ditas , doutra
maneira, daquela maneira que tes ti para dicir as cousas

Sra.  Bascoy Maceiras.-  constatamos un feito,  retiráronse os  cartos  da conta do Concello dúas
veces, preguntamos o banco ¿a que se debe isto?, ¿quen foi?, comunicámolo, o día seguinte, non o
mesmo día, veu a traer os cartos e porque o avisaron, que xa pasara un mes, que antes non veu. Eu
supoño que vos tedes moitos cartos, eu se quito 4800 euros da miña conta e non mos quitan, os
quitan doutra e non os vexo eu doume conta

Sr.  González Aneiros.- eu vou o banco moitas veces e non estou vendo todas as cousas aí, nin máis
nin menos

Sra. Bascoy Maceiras.- pasou un mes desde que os quitou ata que os devolveu

Sr.  González Aneiros.- non sei

Sra. Bascoy Maceiras.-  pois seino eu, e na documentación que se presentou o pleno pono, e Rocío
tivo acceso aos extractos bancarios que os pediu e puido consultalos aquí se quixo velos, puido
sumar os días e ver que pasou un mes

Sra. Luaces Antón.-  Pero eu teño unha pregunta, isto foi un caso illado, coincidiu que foi Cribeiro,
todo moi ben , pero   ¿se se repite máis veces, o Concello de Moeche non pide explicacións ou
responsabilidades o banco?

Sra. Bascoy Maceiras.-  home, se se repite máis veces entón si que xa serían palabras maiores,
aconteceu dúas veces,  devolvéronse os cartos o día seguinte de reclamalos,   e o banco trae un
informe de que foi  un erro informático, o que nos achegamos que no 2015 este señor estaba dado
de baixa a explicación do banco é que foi un erro informático, non sei que da base de datos de
Pontevedra...

Sr.  González Aneiros.- Se está dado de baixa non lle poden dar os cartos 

Sra. Bascoy Maceiras.- pois déronllos

Sr.  González Aneiros.- ¿de quen é culpa?



Sra. Bascoy Maceiras.- ¿Que dis, que o banco tiña un arreglo con él? ¿ti entón por qué entendes
que llos deron?

Sr.  González Aneiros.- tivo que ser un erro, iso o banco non o pode facer

Sra. Bascoy Maceiras.-  o banco xa di que foi un erro, e con iso nos temos que quedar

Sr.  González Aneiros.- foi un erro a un cidadán e san se acabou

Sra. Bascoy Maceiras.-  non, un cidadán non, un membro da Corporación, non é exactamente o
mesmo

Sra. Luaces Antón.-  nun período curto equivocarse dúas veces en 15 días , e o que me chama a
atención, equivocarse unha vez, todos somos humanos, podemos dicir, bueno... pero dúas veces nun
tempo moi curto

Sra. Bascoy Maceiras.- aí está, o está dicindo ela, que raro que se equivoquen dúas veces

Sr.  González Aneiros.-  si  que é raro,  non lle podían dar os cartos, pero ¿qué culpa ten o Sr.
Cribeiro de iso?

Sra. Bascoy Maceiras.- pero vamos a ver, nosoutros trouxemos a pleno o que aconteceu , nos non
atacamos a ninguén, dixemos, pasou isto, está aí a gravación.

Sr.  González Aneiros.-  bueno...bueno...bueno... estará oh estará...

Sra. Bascoy Maceiras.-  claro, nos manipulamos as gravacións, temos capacidade para iso e mais

Sr.  González Aneiros.-  non digo nada, cousas mais raras se viron.  É un erro moi raro.

Sra. Bascoy Maceiras.- o banco asume o erro informático, e nos temos que achantar co que di o
banco, un erro moi estraño. Ningún alcalde pode ir a retirar cartos en efectivo a conta municipal

Sr.  González Aneiros.-  e que non os  pode retirar nadie

Sra. Bascoy Maceiras.- a interpretación que nos dou na reunión, que estaba a secretaria diante para
que houbese testemuñas é que, o que di o señor do banco e que chegou e dixo que lle deran cartos
da conta na que estaba autorizado, miraron e según el por un erro informático seguía autorizado.
Nos presentamos o documento de 2015 conforme estaba dado de baixa. Foi un erro do banco, si,
pero deullos, si.

Sr.  González Aneiros.-  é un erro do banco e punto. Do banco e punto. A min dixéronme que foi
unha devolución voluntaria

Sra. Bascoy Maceiras.- tarda un mes en devolvelos , non devolveu os cartos de motu propio senón
que houbo que chamar e veu o día seguinte. O banco tería a culpa pero a ver se agora somos todos
tontos aquí, non me veñas dicir que foi de iniciativa propia, houbo que reclamarllos.

Sr.  González Aneiros.-  a min dixéronme que foi unha devolución voluntaria

Sra.  Bascoy Maceiras.-  A min dame igual  o  que te  dixeran,   chamou a secretaria,  chamou a
tesoureira e chamei eu, están as chamadas rexistradas, é o que me falta agora. Podes crer a quen



queiras, pero non me vas a dicir a min, ti xa nos queres colocar aquí que veu por iniciativa propia
pero houbo que reclamalo e logo veu

Sr.  González Aneiros.- bueno, a min foi o que me dixo a do banco, eu non sabía que o chamaras

Sra. Bascoy Maceiras.- de momento aquí xa plantas que él de bo home que é veu e devolveu os
cartos, de momento so o dis para que quede aí

Sr.  González Aneiros.-  non sabía que llos habiades reclamado. O Sr. Cribeiro foi Alcalde en
Moeche moitos anos e fixo cousas que nunca ti vas facer. Fixo para todos

Sra. Bascoy Maceiras.- repartiu para todos ademais.

Sr.  González Aneiros.-  Cometería erros, pero foi o mellor Alcalde que houbo en Moeche, ti estás
aquí e de momento non fixeches nada, nada mais que globos, por unha cousa así poñerte así,  xa se
ve o que traballades que levades un ano ca tribuna, que manda carallo coa tribuna do campo. Se fora
outro habiádelo comer, mima sería o demo

Sra. Bascoy Maceiras.- a tribuna é o que te preocupa. D todos os problemas de Moeche é a tribuna
o que te preocupa

Sr.  González Aneiros.-  non, non, a tribuna é un máis como calquera outro, preocúpanme tanto
como a ti os problemas. So te preocupas donde hai votos, donde non preocúpaste tres carajos

Sra. Bascoy Maceiras.-vou ter que cambiar de partido se sego así

Sr.  González Aneiros.-non, no PP non te queremos 

Sra. Bascoy Maceiras.-non, que agora tampouco vou, bueno teño bos amigos no PP

Sr.  González Aneiros.- eu tamén no BNG, eu teño amigos en todos os lados, non como outros que
teñen o seu grupiño nada mais

Sra. Bascoy Maceiras.-   devolveu os cartos cando llos reclamamos

Sra.  Bascoy Maceiras.- eu non chamei a  persoa,  eu chamei o banco.  A persoa cos levou cos
devolva xa. O banco chegaron as dúas da tarde e dixo que non os trouxo. Pois cos traia xa, e veu o
día seguinte. Eu non me molesto en chamar a nadie, o que ten que chamar e o banco, e é o que
fixemos. A secretaria, a tesoureira e eu chamamos o responsable da oficina onde temos a conta.

Sr. Sueiras Dopico.- Se o chamou o banco perfecto

Sra. Bascoy Maceiras.-  eu non me molesto en chamar a nadie, quen ten que chamar é o banco

Sr.  González Aneiros.- ti dixeches que as chamadas estaban rexistradas, que ti o chamaras.

Sra. Bascoy Maceiras.- non, non , que as chamadas están rexistradas e chamamos nos, chamamos
a Mónica, home, no momento que detectas que faltan cartos do Concello como para non chamar
 

Sr. Sueiras Dopico.-  o Concello non ten que reclamarlle os cartos é o banco o que llos ten que
reclamar, se me chama o Concello “perdédevos”, a min tenme que chamar o Santander.



Sra. Bascoy Maceiras.- é mais fácil que todo iso, nos seguimos os pasos legais, xa sei que devolver
os cartos nunca gusta. Chamouno o Santander, veu o día seguinte e non por iniciativa propia 

Sr.  González Aneiros.- e se veu o día seguinte non pasa nada, eu se estou ocupado un día non pasa
nada, uns cartos que me deron, que non son culpa miña, non teño que ir o minuto alí

Sra. Bascoy Maceiras.- iso é problema do banco, alá eles, pero non foi por iniciativa propia.

Sr.  González Aneiros.- Ti o que queres e recalcar que foi culpa de Cribeiro, ¿estás contenta así?

Sra. Bascoy Maceiras.- De momento,quen falou, quen repetiu, fochedes vos

Sr.  González Aneiros.- estáseche acabando o de Cribeiro, non tes a quen botarlle a culpa agora.
Agora tes que facer cousas ti, que fas poucas.

Sra. Bascoy Maceiras.- Mira Jorge, das nosas cousas facémonos cargo nos, Cribeiro non camiñou
so, camiñou ben acompañado

E,  non  habendo  mais  asuntos  que  tratar,  as  vinte  horas  e  corenta  sete  minutos,  por  orden  da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, da que eu, agás erro ou omisión
dou fe como secretaría interventora.

A secretaria interventora                                                                       A  Alcaldesa

 Olaya Villaverde campos                                                                  Beatriz Bascoy Maceiras
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