Concello de Mugardos
(A Coruña)
20/2020. ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO
PLENO DE MUGARDOS O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020.
No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de Mugardos, sendo as nove horas e
trinta minutos do día 12 de novembro do ano dous mil vinte, previa convocatoria e citación ó
efecto, reúnese o Concello Pleno en sesión extraordinaria e primeira convocatoria, celebrada a
porta pechada, a fin de garantir as condicións de seguridade, autoprotección e distanciamento
social, baixo a presidencia do alcalde-presidente D. Juan Domingo de Deus Fonticoba, con
asistencia das/dos concelleiras/os Dna. Ana María Varela Bastida, D. José Miguel Mahía
Prados, Dna. Begoña Roldós Iglesias, D. Jorge Manuel Kuntz Peiteado, Dna. Maria del Pilar
Diaz Otero, Dna. María Dolores González Lorenzo, D. Genaro Prieto Iglesias, D. José Ángel
Martínez Bardanca, Dna. Marta Ruiz del Ganso, D. Ignacio Fernández Fernández e D.
Argemino Varela Filgueiras. Non asiste, con excusa, o concelleiro D. Iván Martínez
González. Asiste tamén a interventora municipal, Dna. Ana María Gómez Peña.
Actúa como secretario, o que o é da Corporación, D. David Veiga Sierra.
Aberta a sesión pola Presidencia, éntrase no estudo e discusión dos asuntos incluídos
na orde do día, adoptándose os seguintes acordos:
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ÚNICO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO
CONXUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE
TRANSPORTE METROPOLITANO DE FERROL
Sr. Alcalde (que traducido di): Entón dixéronnos que sería prudente volver a ratificar
o texto completo, que a nós non nos afecta de ningún xeito, pero o texto é verdade que
cambiou, ¿vale?. Entón é un pouco ratificar de novo pois ese... que se aclare sobre este
aspecto. En todo caso ábrese un turno de palabras, si queredes comentar algo... Bueno xa se
falou no seu momento no Pleno correspondente... bueno, pois entón pasamos á votación do
acordo, que é a sinatura do “Convenio de Colaboración para o desenvolvemento conxunto do
transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de Ferrol”. Votos a
favor.
INCIDENCIA: Faise constar que a intervención do sr. Alcalde, no presente punto da orde do
día, non se transcribe na súa totalidade por non terse gravado integramente a súa intervención
no equipo de gravación.
Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, tendo en conta a proposta formulada pola
alcaldía en data 30.10.2020, os informes emitidos pola secretaría e intervención municipais,
obrantes no expediente, e o ditame da Comisión Informativa de Facenda, Persoal e
Participación Cidadá realizada en data 04.11.2020, por unanimidade, ACORDA:
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1.- Prestar aprobación ao “Convenio de Colaboración para o desenvolvemento conxunto do
transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de Ferrol” así como o
Anexo Técnico de dito convenio, co texto que obra no expediente, asumindo as obrigas e
compromisos derivados do mesmo, e con suxeición plena a todas as súas cláusulas.
2.- Autorizar a adopción do compromiso de gasto plurianual de acordo co establecido no
artigo 174.5 do RDL 2/2004 debido a que non se cumpren coas porcentaxes indicadas no
artigo 174.3.
3.- Comprometer a consignación nos orzamentos do 2021, 2022, 2023 e 2024 os importes
necesarios para facer fronte aos gastos que implica a execución do convenio.
4.- Elevar as porcentaxes as que se refire o artigo 174.3 do RDL 2/2004 de conformidade e co
establecido no artigo 174.5 do RDL 2/2004 do seguinte xeito:
- Elevar a porcentaxe correspondente ao exercicio inmediato seguinte ata o 100%.
- Elevar a porcentaxe correspondente ao segundo exercicio inmediato seguinte ata o 100%.
- Elevar a porcentaxe correspondente ao terceiro e cuarto exercicios inmediatos seguintes ata
o 100%.
5.- Facultar a Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Domingo de Deus Fonticoba, para que, en
representación do Concello, proceda á sinatura do convenio e de cantos documentos sexan
necesarios para a execución deste acordo
Sr. Alcalde (que traducido di): Moi ben, pois non habendo máis asuntos levántase a
sesión.
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E sendo as nove horas e trinta e un minutos do día ó comezo sinalado, polo Sr.
Alcalde-Presidente levántase a sesión, de todo o cal eu, como Secretario, dou fe.

Vº e prace
O ALCALDE
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