Avda. Emilio González López, 1
15113 MALPICA DE BERGANTIÑOS
Teléfs. 981 72 03 18 – 981 72 03 19 – 981 72 00 01
Fax 981 72 16 27
E-mail: correo@malpica.dicoruna.es
RELGA. MU – 2000/175 CIF: P-1504400A

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Asunto: PLENO ORDINARIO 28.05.2020
Logo de ver o disposto nos artigos 46 e 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime
Local.
TENDO EN CONTA que segundo acordo plenario de data de 29 de xullo de 2019 relativo ao
réxime de determinación de perioricidade das sesións plenarias, o Pleno celebrará sesión ordiaria
con carácter bimestral, o último xoves de cada mes impar do ano, ás vinte horas.
E en aplicación do previsto no artigo 78 e 80 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais.
Visto o Real Decreto 463/2020 polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación
de crise sanitaria ocasionada polo COVID- 19.
Visto os artigos 49 TRRL, 46 LBR e 85 ROF.
Visto o informe asinado pola Secretaria do Concello, dona Eva Jardón López, o 25 de maio de
2020 no que conclúe que “concorren motivos que xustifican a necesidade de cambiar a
ubicación da sesión plenario co obxecto de celebrar a mesma nun espazo que permita garantir
as medidas de distanciamento social, e advirte da necesidade a adoptar as medidas necesarias
para garantir as seguridade dos asistentes e o carácter público do pleno, procedendo á
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retransmisión en directo do mesmo.
Pola presente RESOLVO:
Primeiro.- CONVOCAR a sesión ORDINARIA do pleno do concello para o
Día: xoves 28 de maio de 2020
Hora: 20:00. En única convocatoria
Lugar: Salón de actos do Centro Cívico
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Orde do día:
1. APROBACIÓN DAS ACTAS DE SESIÓNS ANTERIORES.
2. DITAMENES.
2.1.-Aprobación convenio colaboración entre o Concello de Malpica de Bergantiños e o
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e benestar para a xestión escola infantil de
Cerqueda.
2.2.- Ratificación da resolución de alcaldía 136/2020: subsanación do requirimento da
deputación relativo a obra POS + 2020: Melloras de accesibilidade na Casa do Concello
de Malpica de Bergantiños.
2.3.- Ratificación da resolución de alcaldía 169/2020: Subsanación á vista do
requirimento da deputación relativo a obra POS+ 2020: Separación de pluviais e nova
pavimento en Camiño do Río.
2.4.- Suplemento de crédito 1/2020 - Suplemento para aprobación de facturas mediante
recoñecemento extraxudicial.
2.5.-Intervención / Recoñecemento extraxudicial de gastos 1/2020.
3.- MOCIÓNS.
4.- DACIÓNS DE CONTA
4.1.- Dación de conta da relación de reparos emitidos pola Intervención municipal no
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exercicio 2019 (expediente 2020/X998/0000158).
4.2.- Dación de conta do informe resumo dos resultados do control interno no exercicio
2019 (expediente 2020/X998/0000158)
5.- OUTRAS DACIÓNS DE CONTA
5.1.- Dación de conta das Resolucións de Alcaldía dende a número 24/2020 ata a
203/2020.
5.2.- Liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2019, aprobada por
resolución de alcaldía número 138/2020 de 20 de marzo (expte. 2020/X999/000080) e remitida
en data 25/03/2020 ao Ministerio de Hacienda, a través da Oficina Virtual para la Coordinación
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Financiera con las Entidades Locales así como á Xunta de Galicia en data 7 de abril de 2020 a
través do portal Eido Local.
5.3.-Informe anual de seguimento do plan económico-financeiro 2019-2020
(expediente 2019/X999/000155) e remisión da información sobre o mesmo ao Ministerio de
Hacienda en data 30/0/2020 a través da Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales.
5.4.- Remisión ao Tribunal de Cuentas da seguinte información:
-Relación de contratos celebrados no ano 2019, enviada en data
26/02/2020 (expediente 2018/X998/000136).
-Resolucións contrarias aos reparos emitidos pola intervención e demais
información sobre control interno, enviada en data 28/04/2020 (expediente
2020/X998/0000158).
5.5.- Remisión á Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) do
informe resumo de control interno (expediente 2020/X998/0000158) en data 27/04/2020.
5.6.-Remisión telemática ao Ministerio de Hacienda, a través da Oficina Virtual
para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales da seguinte información:
-Estados de execución do orzamento, correspondentes ao primeiro
trimestre do exercicio 2020, en aplicación do disposto no artigo 16 da Orde do Ministerio de
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Hacienda 2105/2012, de 1 de outubro, enviados en data 24/04/2020 (expte. 2020/X998/000165).
-A información sobre os plans orzamentarios a medio prazo
correspondentes ao período 2021-2023, aprobados por resolución de alcaldía número 119/2020
de 11 de marzo e remitida en data 12/03/2020 en aplicación do disposto no artigo 6 da Orde do
Ministerio de Hacienda 2105/2012, de 1 de outubro (expte. 2020/X998/000125).
-A información do orzamento actual prorrogado do ano 2018, enviada en
data 18/03/2020 en aplicación do disposto no artigo 15.3 da Orde do Ministerio de Hacienda
2105/2012, de 1 de outubro (expte. 2019/X999/000480).
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-Período medio de pagamento do primeiro trimestre do exercicio 2020,
calculado consonte ao establecido no RD 635/2014, de 25 de xullo, enviado en data 13/04/2020
(expte. 2020/X998/000163).
-A morosidade correspondente ao primeiro trimestre do exercicio 2020,
en aplicación do artigo cuarto da Lei 15/2010, de 5 de xullo, e enviada en data 14/04/2020. Así
mesmo, dáse conta dos informes de intervención e tesouraría emitidos respectivamente nas datas
13 e 14 de abril do presente ano (expte. 2020/X998/000164).
5.7.-Remisión telemática ao Ministerio de Política Territorial e Función Pública,
nas datas 13 e 14 de maio de 2020, da información salarial sobre postos da administración
(ISPA) correspondente ao ano 2019, en aplicación do disposto no artigo 7.4 da Orde do
Ministerio de Hacienda 2105/2012, de 1 de outubro, (expediente 2020/X998/000167).
6.- ROGOS E PREGUNTAS.
Segundo: NOTIFICARLLES esta resolución aos membros da Corporación remitíndolles unha
copia das referidas actas de pleno.
Así mesmo coa presente infórmaselle aos concelleiros que a documentación correspondente á
fase de control indicada na orde do día está a súa disposición na Secretaría do Concello,
puidendo ser solicitada nas Oficinas Xerais, acompañándose coa presente unha relación das
resolucións da Alcaldía das que se dá conta ao pleno, así como unha copia das propostas da
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Alcaldía respecto aos asuntos que se inclúan na orde do día.
Terceiro: DARLLE CONTA desta resolución ao Pleno do Concello na vindeira sesión que se
celebre.
En Malpica de Bergantiños, asinado dixitalmente polo Sr Alcalde Walter Pardo Añón, do que eu,
Eva Jardón López, como Secretaria, e aos únicos efectos de fe pública ( RD 128/2018, de 16 de
marzo) dou fe.
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