ACTA NÚM. 18 - DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DA
CORPORACIÓN QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
(CELEBRADA POR MEDIOS TELEMÁTICOS)
No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Excmo. Concello de Santiago de
Compostela, cando son as 9:30 horas do día 30 de novembro de 2020, constitúese o
Pleno da Corporación en primeira convocatoria de sesión extraordinaria urxente.
Sesión Telemática Zoom ID de reunión: 995 7361 8316.
A S I S T E N:
Don Xosé A. Sánchez Bugallo, Alcalde-Presidente (presente no salón de sesións)
PSdeG-PSOE:
Dona Mercedes Rosón Ferreiro
Don Gumersindo Guinarte Cabada (presente no salón de sesións)
Dona María Milagros Castro Sánchez
Don Gonzalo Muíños Sánchez
Dona Marta Abal Rodríguez
Don José Manuel Pichel Patiño
Don José Javier Fernández Martínez
Dona María Esther Pedrosa Carrete
Don Rubén Prol Mariño (incorpórase no punto 2)
PP:
Dona Ana Belen Sabel Iglesias
Don Alejandro Sánchez-Brunete Varela (presente no salón de sesións)
Dona María Angeles Antón Vilasánchez
Don José Antonio Constenla Ramos
Don Evaristo Ben Otero
Don Ramón de Jesús Quiroga Limia
Dona Beatriz Cigarrán Vicente
Dona María Castelao Torres
CA:
Dona Branca Petra Novo Rey
Dona Marta Irene Lois González (presente no salón de sesións)
Don Jorge Carlos Duarte Vázquez
Dona María Rozas Pérez
Don Xan Xesús Duro Fernández
BNG:
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Dona María Goretti Sanmartín Rei (presente no salón de sesións)
Dona Navia Rivas de Castro.
D. Juan Ramón González Carnero, interventor xeral municipal.
José Ramón Alonso Fernández, secretario xeral do Pleno do Concello de Santiago de
Compostela.
Se presupón ao non manifestar ningún dos/as asistentes o contrario que todos/as se
encontran en territorio español.
ORDE

DO

D Í A:

1. Ratificación da urxencia sesión.
2. Aprobación do expediente de modificación de crédito mediante crédito
extraordinario co número 2020-CREXT-17 de importe 479.341,75 euros, financiado
con baixas por anulación.
Cumpriméntase así:
1. RATIFICACIÓN DA URXENCIA SESIÓN.
O Pleno da Corporación por unanimidade ratifica a urxencia da sesión.
2. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO CO NÚMERO 2020-CREXT-17 DE
IMPORTE 479.341,75 EUROS, FINANCIADO CON BAIXAS POR ANULACIÓN.
Con data 25 de novembro do corrente ano o técnico de orzamentos redactou o informe
proposta que a continuación se transcribe, e que trae o conforme da concelleira delegada
da área de economía e facenda:
“I. NORMATIVA APLICABLE
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), artigos 177.
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI
do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei Reguladora das Facendas Locais, en materia de Orzamentos, artigos 36 e 37.
Real Decreto Lei 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local.
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Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.
Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura de orzamentos
das Entidades Locais modificada pola Orde HAP/419/2014 de 14 de marzo.
Artigos 12 e 13 das Bases de Execución do Orzamento do exercicio 2020.
II. ANTECEDENTES
Informe proposta con data de 25.11.2020 da xefa de servizos comunitarios (responsable
administrativa do CX 10 Saneamento e Abastecemento domiciliario de auga potable e
11 Recollida e Tratamento de RSU -CX que cede crédito-) co conforme do Enxeñeiro
técnico industrial municipal (responsable do centro xestor 12 Subministro de enerxía
eléctrica e alumeado público que cede crédito), e proposta da Concelleira delegada de
Políticas Sociais, Saúde, Medio Ambiente e Parques e Xardíns de necesidade de
tramitación de expediente de crédito extraordinario 2020-CREXT-17.
Sentenza 154/2020 de 10.07.2020 da sección 3ª do T.S.X.G. recaída no recurso de
apelación 793/2020 interposto polo Concello con base nos autos ditados no seu día polo
XCA nº 1 de Santiago en relación ao P.O. 488/2017 sobre retribución por aumento de
instalacións no marco do contrato administrativo de concesión municipal dos servizos de
abastecemento de auga potable, rede de sumidoiros e augas residuais xestionado pola
mercantil VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA SAU.
Acordo de Xunta de Goberno Local de 03.08.2020 de toma de coñecemento da sentenza
anterior, de ordenación de non imposición do recurso de casación e de traslado da mesma
para que se proceda a súa execución.
Operación RC que financia o crédito extraordinario co número de operación
220200022216 e números de referencia 22020006948-22020006949-22020006950.
III. XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE
Unha vez analizado o informe proposta que forma parte do inicio do expediente e a
documentación que figura no apartado de antecedentes do mesmo que dá soporte á
solicitude de crédito extraordinario baixo o número de expediente 2020-CREXT-17,
segundo opinión da oficina orzamentaria queda acreditada a especificidade e
determinación do novo gasto proposto, a xustificación da súa necesidade e a súa
inmediatez sen posibilidade de demora para o exercicio seguinte.
O expediente que se presenta a aprobación pretende habilitar crédito nun importe de
479.341,75 euros nunha aplicación orzamentaria nova do capítulo 2 de gastos do
orzamento actual correspondente ao centro xestor 10 (Saneamento e abastecemento de
auga potable) -020 16100 2269901-, para atender o pagamento da sentenza da sección 3ª
do T.S.X.G. baixo o número 154/2020 de 10.07.2020 recaída sobre o recurso de apelación
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7093/2020 interposto polo Concello de Santiago de Compostela contra a Sentencia de
02.01.10 e auto aclaratorio de 12.02.20 ditados polo Xulgado do ContenciosoAdministrativo nº 1 de Santiago de Compostela estimatorios do recurso contenciosoadministrativo contra a desestimación por silencio da reclamación de 03.02.17 sobre
retribución por aumento de instalacións no marco do contrato administrativo de concesión
dos servizos de abastecemento de auga potable, rede de sumidoiros e augas residuais
xestionado por VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA SAU.
Con data de 03.08.2020 a Xunta de Goberno Local tomou coñecemento da mesma,
ordenou a non interposición do recurso de casación contra a mesma e deu traslado á área
de Administración Xeral e Réxime Interior para que, tralos efectos da súa firmeza,
procedese a súa execución.
Toda vez que no orzamento municipal actual non hai crédito adecuado e suficiente para
atender este pagamento ao non terse previsto a súa consignación, resulta necesario,
urxente e sen demora, habilitar o crédito necesario para poder executar o mandato de
execución de 03.08.2020 da Xunta de Goberno Local.
IV. FINANCIAMENTO DA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA
Como recurso que financia este crédito extraordinario, o artigo 36 do RD 500/1990, de
20 de abril, sinala que os créditos extraordinarios poden financiarse indistintamente con
algúns dos seguintes recursos:
a) Por conta do remanente líquido de tesourería calculado consonte os artigos 101 a 104.
b) Por conta de novos ou maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais
previstos nalgún concepto do orzamento corrente.
c) Mediante anulacións ou baixas de crédito doutras aplicacións do orzamento vixente
non comprometidas, cuxas dotacións se estimen reducibles sen perturbación do
respectivo servizo.
No caso que nos ocupa, esta proposta de crédito extraordinario finánciase con baixas por
anulación do crédito dispoñible existente no orzamento do exercicio 2020, de importe
total 479.341,75 euros, nas seguintes aplicacións orzamentarias do capítulo 2 de gasto
correspondentes aos centros xestores 11 (Recollida e tratamento de RSU e limpeza viaria)
e 12 (Subministro de enerxía eléctrica e alumeado público):
a) Baixa por anulación do saldo de crédito dispoñible por importe de 197.393,07 euros na
aplicación orzamentaria 020/16210/2270000 e de 230.073,24 euros na aplicación
020/16210/2270801, ambas correspondentes ao centro xestor 11, que recollen crédito no
orzamento actual para atender a execución do contrato de xestión de RSU e de Limpeza
Viaria. Neste sentido, en créditos iniciais destas aplicacións incorporaban o importe
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necesario para poder licitar e dispoñer neste exercicio dun novo contrato cuxo importe
total é de maior contía co actual xa que incorpora novas prestacións e a necesidade de
renovación de investimentos. Desde o servizo comunícase que a previsión da nova
licitación non se vai poder iniciar neste exercicio, polo que o saldo proposto a minorar
non está comprometido e a súa minoración pode realizarse sen perturbación dos
respectivos servizos que financian os créditos destas aplicacións.
b) Baixa por anulación do saldo de crédito dispoñible por importe de 51.875,44 euros na
aplicación orzamentaria 020/92000/2279900 correspondente ao centro xestor 12, que
recolle crédito no orzamento actual para atender unha parte do novo contrato de
mantemento do subministro de enerxía eléctrica municipal. Neste sentido, desde o servizo
comunícase que a previsión da nova licitación non se vai poder iniciar neste exercicio,
polo que o saldo proposto a minorar non está comprometido e a súa minoración pode
realizarse sen perturbación dos respectivos servizos que financian o crédito recollido
nesta aplicación.
Neste sentido, tense realizado unha operación contable RC polo importe da modificación
proposta co número de operación 220200022216 e números de referencia 2202000694822020006949-22020006950 que garante o seu financiamento.
No relativo á modalidade de modificativo proposta -crédito extraordinario financiado con
baixas por anulación- cómpre facer as seguintes consideracións:
O crédito extraordinario financiado con baixas por anulación é unha modificación de
natureza cualitativa na medida en que altera a cualidade do gasto sen modificar a contía
total do estado de gastos do orzamento municipal. Inciden unicamente no orzamento de
gastos incrementando o crédito dunhas aplicacións por conta de minorar -baixa por
anulación-, no mesmo importe global, o de outras.
Todas as aplicacións orzamentarias implicadas –nas que se dota o crédito no capítulo 2
de gasto e nas que se declara a baixa no capítulo 2 de gastos- pertencen ao mesmo capítulo
de gasto non financeiro polo que a modificación proposta non impacta, en termos de
incremento de gastos desa natureza, no cumprimento do obxectivo de estabilidade, nin da
regra de gasto, mantendo o equilibrio orzamentario global.
V. PROPOSTA
De conformidade co establecido nos artigos 12 e 13 das Bases de execución do
Orzamento Municipal de 2020, e de acordo co establecido no artigo 177 e ss. do texto
refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais e demais disposicións vixentes na
materia,
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PROPONSE que pola Concelleira delegada de Economía e Facenda, se decrete a
incoación do expediente de modificación de créditos mediante crédito extraordinario do
Orzamento municipal do ano 2020 baixo o número de referencia 2020-CREXT-17,
dando traslado á Comisión informativa de Presidencia, Réxime Interior, Facenda e
Especial de Contas para o seu ditame e posterior aprobación polo Pleno, previo
sometemento do acordo á Xunta de Goberno Local, en relación á seguinte proposta:
PRIMEIRO: Aprobar o expediente de crédito extraordinario co número 2020-CREXT17 con base ao contido do informe proposta que forma parte do expediente, por un monto
global de CATROCENTOS SETENTA E NOVE MIL TRESCENTOS CORENTA
E UN EUROS CON SETENTA E CINCO CÉNTIMOS DE EURO (479.341,75
euros) para atender o pagamento da sentenza ditada pola sección 3ª da Sala do
Contencioso-Administrativo do TSX de Galicia en relación ao recurso de apelación
793/2020 interposto polo Concello con base nos autos ditados no seu día polo XCA nº 1
de Santiago en relación ao P.O. 488/2017, onde se recoñece unha retribución polo
aumento de instalacións a favor da mercantil VIAQUA GESTION INTEGRAL DE
AGUAS DE GALICIA SAU no marco do contrato administrativo de concesión dos
servizos de abastecemento de auga potable, rede de sumidoiros e augas residuais,
financiado con baixas por anulación.
En resumo:
CRÉD ITO EX TRAORDI NARI O
AP LI CACI ÓN D E
D ESCR I CI ÓN
GASTO
Auto de resolución 154/2020 de
10.07.2020 ditada pola sección 3ª da
Sala do Contencionso-Administrativo
do TSX de Galicia en relación ao
recurso de apelación 793/2020
interposto polo Concello con base nos
autos ditados no seu día polo XCA nº 1
de Santiago en relación ao P.O.
488/2017, onde se recoñece unha
020 16100 2269901
retribución polo aumento de
instalacións a favor da mercantil
VIAQUA no marco do contrato
administrativo de concesión dos
servizos de abastecemento de auga
potable, rede de sumidoiros e augas
residuais por importe de 479.341,75
euros"

FI NANCI AMENTO: BAI X AS P OR ANUL ACIÓN
I MP OR TE

479.341,75

TI P O
MC

CE

D ESCR I CI ÓN D ETAL L AD A

AP L I C ACI ÓN D E G ASTO

I MP ORTE

Baixas por anulación do crédito
dispoñible na aplicación
orzamentaria 020 16210
2270000

020

16210 2270000

197.393,07

Baixas por anulación do crédito
dispoñible na aplicación
orzamentaria 020 16210
2270801

020

16210 2270801

230.073,24

Baixas por anulación do crédito
dispoñible na aplicación
orzamentaria 020 92000
2279900

020

92000 2279900

51.875,44

4 7 9 . 3 4 1 ,7 5

479.341,75

Este expediente terá o seguinte detalle:
A) Habilitación de CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
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D ESC R I CI ÓN
AP L I C AC I ÓN D E
Auto de resolución 154/2020 de 10.07.2020
ditada pola sección 3ª da Sala do
Contencionso-Administrativo do TSX de Galicia
en relación ao recurso de apelación 793/2020
interposto polo Concello con base nos autos
ditados no seu día polo XCA nº 1 de Santiago
en relación ao P.O. 488/2017, onde se
020 16100 2269901
recoñece unha retribución polo aumento de
instalacións a favor da mercantil VIAQUA no
marco do contrato administrativo de
concesión dos servizos de abastecemento de
auga potable, rede de sumidoiros e augas
residuais por importe de 479.341,75 euros

I MP OR TE

479.341,75

479.341,75

B) Financiamento:
D ES C R I C I ÓN D ETAL L AD A

AP L I C AC I ÓN D E G AS TO

I MP OR TE

Baixas por anulación do crédito dispoñible na
aplicación orzamentaria 020 16210 2270000

020

16210

2270000

197.393,07

Baixas por anulación do crédito dispoñible na
aplicación orzamentaria 020 16210 2270801

020

16210

2270801

230.073,24

Baixas por anulación do crédito dispoñible na
aplicación orzamentaria 020 92000 2279900

020

92000

2279900

51.875,44
479.341,75

Baixas por anulación:

479.341,75 euros

C) Resumo do expediente modificativo de crédito:
E XPRE SIÓN
1.- Total crédito extraordinario ……………………..
2.- Total suplemento de crédito …………………..
2.- Financiamento
a) Novos ingresos ................................
b) Baixas por anulación .......................
c) Remanente de tesourería afectado a gastos xerais …

IMPORT E
479.341,75 €

479.341,75 €

SEGUNDO: Na tramitación deste expediente de crédito extraordinario serán de
aplicación as normas sobre información, reclamacións e publicidade aplicables á
aprobación dos orzamentos da entidade a que se refiren os artigos 20 e 22 do RD
500/1990 e 169 do TRLRFL (artigo 38.2 do RD 500/1990), polo que este expediente
expoñerase ao público durante quince días hábiles de acordo co establecido no artigo 38
do RD 500/1990, en relación co artigo 169 do TRLRFL.
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TERCEIRO: Elevar automaticamente a definitivo o expediente inicialmente aprobado
de crédito extraordinario 2020-CREXT-17 se contra o mesmo non se formulase
reclamación algunha, procedendo á publicación do resumo por capítulos no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, remitindo copia á
Administración do Estado e da Comunidade Autónoma.
CUARTO: Igualmente seranlle aplicables a este expediente de crédito extraordinario
2020-CREXT-17 as normas referentes aos recursos contencioso-administrativos contra
os orzamentos da entidade a que se refiren os artigos 23 do RD 500/1990 e 171 do
TRLRFL.”
Á vista do informe proposta transcrito, o informe de intervención municipal (Ref.
1158/2020) de data 25 de novembro do corrente ano, máis o acordo da Xunta de Goberno
Local de data 26 de novembro do corrente ano, e demais documentación que obra no
expediente, o Pleno da Corporación por 10 votos a favor correspondentes aos
concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-PSOE e 15 abstencións correspondentes
aos concelleiros/as dos grupos municipais do Partido Popular, de Compostela Aberta e
do Bloque Nacionalista Galego (8 PP, 5 CA e 2 BNG), acorda:
PRIMEIRO: Aprobar o expediente de crédito extraordinario co número 2020-CREXT17 con base ao contido do informe proposta que forma parte do expediente, por un monto
global de CATROCENTOS SETENTA E NOVE MIL TRESCENTOS CORENTA E UN
EUROS CON SETENTA E CINCO CÉNTIMOS DE EURO (479.341,75 euros) para
atender o pagamento da sentenza ditada pola sección 3ª da Sala do ContenciosoAdministrativo do TSX de Galicia en relación ao recurso de apelación 793/2020
interposto polo Concello con base nos autos ditados no seu día polo XCA nº 1 de Santiago
en relación ao P.O. 488/2017, onde se recoñece unha retribución polo aumento de
instalacións a favor da mercantil VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE
GALICIA SAU no marco do contrato administrativo de concesión dos servizos de
abastecemento de auga potable, rede de sumidoiros e augas residuais, financiado con
baixas por anulación.
En resumo:
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C R ÉD I TO EX TR AOR D I N A R I O
AP L I C AC I ÓN D E
G A S TO

F I N AN C I A MENTO : B AI X AS P O R A N U L AC I Ó N

D ES C R I C I Ó N

Auto de resolución 154/2020 de
10.07.2020 ditada pola sección 3ª da
Sala do Contencionso-Administrativo
do TSX de Galicia en relación ao
recurso de apelación 793/2020
interposto polo Concello con base nos
autos ditados no seu día polo XCA nº 1
de Santiago en relación ao P.O.
488/2017, onde se recoñece unha
020
retribución polo aumento de
instalacións a favor da mercantil
VIAQUA no marco do contrato
administrativo de concesión dos
servizos de abastecemento de auga
potable, rede de sumidoiros e augas
residuais por importe de 479.341,75
euros"

16100

I MP OR TE

2269901

479.341,75

TI P O
MC

CE

D ES C R I C I ÓN D ETAL L AD A

AP L I C AC I Ó N D E G AS TO

Baixas por anulación do crédito
dispoñible na aplicación
orzamentaria 020 16210
2270000

020

16210

2270000

197.393,07

Baixas por anulación do crédito
dispoñible na aplicación
orzamentaria 020 16210
2270801

020

16210

2270801

230.073,24

Baixas por anulación do crédito
dispoñible na aplicación
orzamentaria 020 92000
2279900

020

92000

2279900

51.875,44

479 .341 ,75

479.341,75

Este expediente terá o seguinte detalle:
A) Habilitación de CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
D ESC R I CI ÓN
AP L I C AC I ÓN D E
Auto de resolución 154/2020 de 10.07.2020
ditada pola sección 3ª da Sala do
Contencionso-Administrativo do TSX de Galicia
en relación ao recurso de apelación 793/2020
interposto polo Concello con base nos autos
ditados no seu día polo XCA nº 1 de Santiago
en relación ao P.O. 488/2017, onde se
020 16100 2269901
recoñece unha retribución polo aumento de
instalacións a favor da mercantil VIAQUA no
marco do contrato administrativo de
concesión dos servizos de abastecemento de
auga potable, rede de sumidoiros e augas
residuais por importe de 479.341,75 euros

I MP OR TE

479.341,75

479.341,75

B) Financiamento:
D ESC R I CI ÓN D ETAL L AD A

AP L I C AC I ÓN D E GASTO

I MP OR TE

Baixas por anulación do crédito dispoñible na
aplicación orzamentaria 020 16210 2270000

020

16210

2270000

197.393,07

Baixas por anulación do crédito dispoñible na
aplicación orzamentaria 020 16210 2270801

020

16210

2270801

230.073,24

Baixas por anulación do crédito dispoñible na
aplicación orzamentaria 020 92000 2279900

020

92000

2279900

51.875,44
479.341,75

Baixas por anulación:

I MP OR TE

479.341,75 euros
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C) Resumo do expediente modificativo de crédito:
E XPRE SIÓN
1.- Total crédito extraordinario ……………………..
2.- Total suplemento de crédito …………………..
2.- Financiamento
a) Novos ingresos ................................
b) Baixas por anulación .......................
c) Remanente de tesourería afectado a gastos xerais …

IMPORT E
479.341,75 €

479.341,75 €

SEGUNDO: Na tramitación deste expediente de crédito extraordinario serán de
aplicación as normas sobre información, reclamacións e publicidade aplicables á
aprobación dos orzamentos da entidade a que se refiren os artigos 20 e 22 do RD
500/1990 e 169 do TRLRFL (artigo 38.2 do RD 500/1990), polo que este expediente
expoñerase ao público durante quince días hábiles de acordo co establecido no artigo 38
do RD 500/1990, en relación co artigo 169 do TRLRFL.
TERCEIRO: Elevar automaticamente a definitivo o expediente inicialmente aprobado
de crédito extraordinario 2020-CREXT-17 se contra o mesmo non se formulase
reclamación algunha, procedendo á publicación do resumo por capítulos no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, remitindo copia á
Administración do Estado e da Comunidade Autónoma.
CUARTO: Seranlle aplicables a este expediente de crédito extraordinario 2020CREXT-17 as normas referentes aos recursos contencioso-administrativos contra os
orzamentos da entidade a que se refiren os artigos 23 do RD 500/1990 e 171 do TRLRFL.
E non sendo outro o obxecto da reunión o Sr. Alcalde-Presidente a da por finalizada sendo
as 09:41 horas do que, como secretario, dou fe e certifico.
O alcalde-presidente,

Asdo: Xosé A. Sánchez Bugallo

O secretario xeral do pleno,

Asdo: José Ramón Alonso Fernández
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