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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO O DÍA 10 DE
FEBREIRO DO 2022.
Sesión 02/2022-P
SRES/RAS ASISTENTES
PRESIDENTE
D. Óscar Benito Portela Fernández (SM)
CONCELLEIROS
Dª María Pilar Taibo Fernández (SM)
Dª Rebeca Mouriño Neira (SM)
Dª Ana Paola Mondaca González (SM)
D. María Luisa Rúa Prieto (SM)
Dª María Soraya Salorio Porral (PP)
Dª María José García Freire (PP)
D. José Luis Tellado Villares (PP)
D. José Luis García Pazos (PP)
D. Alberto Manuel García Cotelo (PP)
Dª María Pardo Fafián (PSOE)
D. Ramiro Blanco Montero (PSOE)
Dª Isabel Reimúndez Suárez (BNG)
Dª María Nogareda Marzoa (AV)
D. Breogán Blanco González (AV)
ASISTEN TELEMATICAMENTE
D. Xosé Fernando Fariña Andrade (SM)
Dª Laura Rodríguez Pena (BNG)

No Salón dos Plenos da Casa do Concello, sendo as 20
horas e 03 minutos do día xoves 10 de febreiro do
2022, baixo a presidencia do sr. alcalde D. Óscar Benito
Portela

Fernández,

asistido

pola

secretaria

da

Corporación Dª Mª del Carmen Seoane Bouzas, quen
dá fe do acto, reúnense os sres. concelleiros
relacionados, coa asistencia telemática a través da
aplicación Zoom dos que se citan, por atoparse en
causas das sinalas na Disposición Adicional Terceira do
ROM, membros todos da Corporación, co obxecto de
realizar

nunha

primeira

convocatoria

a

sesión

extraordinaria prevista para o día de hoxe, de acordo
coa seguinte orde do día.

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

INTERVENTOR
D. Jaime Presas Beneyto
SECRETARIA
Dª María del Carmen Seoane Bouzas

ORDE DO DÍA:
Abre a sesión o Presidente, dando a benvida a todas e a todos a este Pleno extraordinario do Concello de Sada,
que ten lugar no Salón dos Plenos e ao que asisten tamén telematicamente o concelleiro e a concelleira que se
indicaron á marxe.
1º.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (plan único de concellos) “POS+ 2022”.
Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).
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Consta no expediente o ditame favorable da Comisión Informativa Xeral núm. 02/2022, do 07 de febreiro, que
recolle:
<<1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+
2022” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o
préstamo provincial asignados aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega
provincial 2022”,”achega provincial 2021” e “préstamo provincial 2022”:
A) Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2022:
Deputación
Achega provincial 2022 aplicada ao financiamento de gastos correntes

238.122,61 €

Achega provincial 2021 (Excepción da Base 2.1 final)

-

Subtotal gasto corrente

238.122,61 €

B) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2022

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO
Concello

Denominación da obra ou
subministración

Subtotal investimentos achega
provincial 2022

Deputación

Achega
municipal

IVE soportado
deducible
(só abastecem.
auga potable)

Total Concello

Orzamento
total

0

0

0

0

0

ACHEGA PROVINCIAL 2021
(Investimentos financeiramente
sostibles)

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Concello

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Denominación da obra ou
subministración

Deputación

Achega
municipal

Senda peonil Veigue-Límite Concello

205.539,18

0

205.539,18

Acondicionamento varios viais
municipais sitos en: Igrexa de
Carnoedo, Cacharrete, Mandín, Pe do
Muíño e Samoedo

174.883,59

0

174.883,59

Ampliación da rede de abastecimento
de auga no lugar de TumbadoiroMeirás

12.905,93

12,049,36

5.240,61

17.289,97

30.195,90

Subtotal investimentos achega
provincial 2021

393.328,70

12.049,36

5.240,61

17.289,97

410.618,67

IVE soportado
deducible
(só abastecem.
auga potable)

Total Concello

Orzamento
total

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións que se relacionan nestas táboas.
C) Redución de débeda con entidades financeiras:
Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).
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PRÉSTAMO PROVINCIAL 2022 aplicado á
redución da débeda

Entidade financeira

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras

--

D) Resumo:
Concello
POS+ 2022 RESUMO DE
FINANCIAMENTO
Achega 2022
A- GASTOS
CORRENTES

Deputación

Concello

IVE
Soportado
deducible
(só abastecem.
auga potable )

Total concello

238.122,61

Orzamento
Total

238.122,61

Achega 2021
(Excep. Base 2.1)
Achega 2022

B- INVESTIMENTOS
C- REDUCIÓN
DÉBEDA

Achega 2021

393.328,70

12.049,36

5.240,61

17.289,97

410.618,67

631.451,31

12.049,36

5.240,61

17.289,97

648.741,28

Préstamo 2022
Achega 2022
Achega 2021
Préstamo 2022
TOTAL

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2022 no que se inclúen os investimentos financeiramente sostibles que a continuación se
indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións técnicas, engadindo entre os proxectos o de Renovación da
Avda. Párroco Villanueva renunciando a súa inclusión no Adicional 2 ao POS+2020 por non dispor da achega municipal:

Orzamento contrata
Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
(encher só esta columna
(mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial
se non hai actuacións de
asignado)
abastecemento auga
potable)
(A)
Ampliación abastecemento auga Amexeiral e Lácere,
Mondego

69.894,95

Renovación da Avda. Párroco Villanueva (Sada)
TOTAIS

IVE soportado deducible
Orzamento
subvencionable
(encher ademais esta
columna se hai
(encher esta columna se
actuacións de
se encheo a columna B
abastecemento auga
por actuacións de
potable)
abastecemento)
(B)
(C= A-B)
12.130,53

57.764,42

286.032,70

4.586,87

281.445,83

355.927,65

16.717,40

339.210,25

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto
todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.

Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).
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4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2022 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos
investimentos incluídos no POS+2022 Base, se a houbera.
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e execución das obras ou
subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada coa participación do concello no Plan.
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas para o financiamento das
distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións,
achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da
Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente
expediente>>.

Debátese o asunto, coas intervencións do sr. Fariña Andrade (SM), concelleiro delegado de obras e servizos; da
sra. Reimúndez Suárez (BNG); da sra. Pardo Fafián (PSOE), quen avanza a abstención do seu grupo; da sra.
Salorio Porral (PP), que di que o seu grupo hase abster; e do presidente, sr. Portela Fernández (SM).
A continuación procédese á votación do asunto, obténdose o seguinte resultado:
- Votos a favor: 12 (6 SM, 2 BNG, 2 AV e 2 PSOE).
- Votos en contra: Non se produciron.
- Abstencións: 5 (PP).
Resultando aprobado por maioría absoluta o seguinte ACORDO:
1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) “POS+ 2022” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa
totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial asignados aos obxectos que se indican a
continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2022”, “achega provincial 2021” e
“préstamo provincial 2022”:
A) Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2022:
Deputación
Achega provincial 2022 aplicada ao financiamento de gastos correntes
238.122,61 €
Achega provincial 2021 (Excepción da Base 2.1 final)
Subtotal gasto corrente
238.122,61 €

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

B) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2022

Denominación da obra ou
subministración

Subtotal investimentos achega

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Deputación

Achega
municipal

Concello
IVE soportado
deducible
(só abastecem.
auga potable)

0

0

0

Total
Concello

Orzamento
total

0

0

Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).
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provincial 2022

ACHEGA PROVINCIAL 2021
(Investimentos financeiramente
sostibles)
Denominación da obra ou
subministración

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Deputación

Achega
municipal

Concello
IVE soportado Total Concello
deducible
(só abastecem.
auga potable)

Orzamento
total

Senda peonil Veigue-Límite
205.539,18
0
205.539,18
Concello
Acondicionamento varios viais 174.883,59
0
174.883,59
municipais sitos en: Igrexa de
Carnoedo, Cacharrete, Mandín,
Pe do Muíño e Samoedo
Ampliación da rede de
12.905,93 12,049,36
5.240,61
17.289,97
30.195,90
abastecimento de auga no lugar
de Tumbadoiro-Meirás
Subtotal investimentos achega
393.328,70 12.049,36
5.240,61
17.289,97
410.618,67
provincial 2021
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións que se relacionan nestas táboas.
C) Redución de débeda con entidades financeiras:
PRÉSTAMO PROVINCIAL 2022
Entidade financeira
aplicado á redución da débeda
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras

--

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

D) Resumo:
Concello
POS+ 2022 RESUMO
DE
FINANCIAMENTO
Achega 2022
A- GASTOS
CORRENTES

Deputación

238.122,61

Concello

IVE
Soportado
deducible
(só abastecem.
auga potable )

Total
concello

Orzamento
Total

238.122,61

Achega 2021
(Excep. Base

Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).
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2.1)
Achega 2022
BINVESTIMENTOS Achega 2021
C- REDUCIÓN
DÉBEDA

393.328,70

12.049,36

5.240,61

17.289,97

410.618,67

631.451,31

12.049,36

5.240,61

17.289,97

648.741,28

Préstamo 2022
Achega 2022
Achega 2021
Préstamo 2022
TOTAL

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2022 no que se inclúen os investimentos financeiramente sostibles
que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións técnicas,
engadindo entre os proxectos o de Renovación da Avda. Párroco Villanueva renunciando a súa inclusión no
Adicional 2 ao POS+2020 por non dispor da achega municipal:

Denominación dos investimentos
financeiramente sostibles
(mínimo do 50% do total de achega e préstamo
provincial asignado)

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Ampliación abastecemento auga Amexeiral e
Lácere, Mondego
Renovación da Avda. Párroco Villanueva (Sada)
TOTAIS

IVE soportado
Orzamento
Orzamento contrata
deducible
subvencionable
(encher só esta
(encher ademais
(encher esta
columna se non hai esta columna se hai
columna se se
actuacións de
actuacións de
encheo a columna B
abastecemento auga abastecemento auga por actuacións de
potable)
potable)
abastecemento)
(A)
(B)
(C= A-B)
69.894,95
12.130,53
57.764,42
286.032,70
355.927,65

4.586,87
16.717,40

281.445,83
339.210,25

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos
investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2022 os fondos necesarios para facer fronte
á achega municipal dos investimentos incluídos no POS+2022 Base, se a houbera.
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e execución das
obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada coa participación do concello no Plan.
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas
para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan axudas ou
subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a
súa suma total non supera o 100% do seu importe.
Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).

Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25 (Sada)
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 62 00 75
Fax: 981 62 12 74
https://sede.sada.gal

CONCELLO DE SADA

exp. 2022/G010/000002

7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o
correspondente expediente.
2º.- POS+ 2022 ADICIONAL 1 GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS.
Consta no expediente o ditame favorable da Comisión Informativa Xeral núm. 02/2022, do 07 de febreiro, que
recolle:
<<1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+
ADICIONAL 1/2022” da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, cuxas Bases se
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais que se detallan no
informe emitido pola Intervención do concello, segundo se indica a continuación:
Achega provincial preasignada que figura nas Bases do POS+ADICIONAL/2022

83.342,92 €

Achega provincial SOLICITADA para a súa aplicación ao financiamento dos gastos sociais extraordinarios

83.342,92 €

GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS

PREVISIÓN DE
GASTOS 2022
(a)

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

a) Reforzo - ampliación de persoal técnico e/ou
administrativo adscrito aos servizos sociais do concello, co
fin de apoiar aos equipos actuais e/ou facilitar a tramitación
urxente das prestacións obxecto deste plan e axilizar a
atención social profesional necesaria en situacións de risco
para persoas vulnerables.

ESTIMACIÓN DE
INGRESOS
PÚBLICOS OU
PRIVADOS
(B)

ESTIMACIÓN DO
GASTO A FINANCIAR
POLO CONCELLO
(a-b)

39564,45

39.564,45 €

43778,47

43778,47 €

O importe non pode ser destinado a cubrir a achega
municipal no Plan de Financiamento dos servizos sociais
municipais FOPPSS, o gasto vai dirixido a nova
contratación.
b) Ampliación e dotación das partidas municipais destinadas
a axudas de emerxencia ás persoas soas ou familias en risco
de exclusión social: maiores, persoas con diversidade
funcional, mulleres en risco de exclusión social ou vítimas de
violencia de xénero, cando eles e as persoas ao seu cargo,
carezan de medios económicos suficientes para asegurar a
cobertura das necesidades básicas: vivenda, alimentación,
electricidade, educación, gastos médicos ou farmacéuticos,
transporte, e aqueles que consideren os servizos sociais
municipais.

Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).
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As axudas en especie para alimentación e educación,
consideraranse gasto corrente, sempre que non superen o
límite por unidade de 500,00 €.
c) Ampliar o servizo de axuda a domicilio en todas as súas
modalidades, e calquera outro de análoga natureza que se
preste no domicilio da persoa, como rehabilitación,
perruquería, podoloxía, comedor sobre rodas, etc.

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

O importe non pode ser destinado a cubrir a achega
municipal no Plan de Financiamento dos servizos sociais
municipais FOPPSS. Excepcionalmente o importe poderá
destinarse a cubrir a parte da achega municipal ao servizo
de axuda a domicilio na modalidade de dependencia,
incluíndo aquela que corresponde a horas xa concedidas.

0,00 €

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

0,00 €

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

0,00 €

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

0,00 €

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

0,00 €

SUBTOTAL GASTOS CORRENTES

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

83.342,92 €

0,00 €

83.342,92 €

0,00 €

Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).
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cobertura destas necesidades.
A adquisición deste equipamento inventariable terá a
consideración de gastos de investimento a efectos
orzamentarios.
i) Gastos de investimento para o desenvolvemento dos
programas de servizos sociais e do traballo dos os equipos
técnicos de servizos sociais municipais (equipos
informáticos, ofimática etc).

0,00 €

A adquisición deste equipamento inventariable terá a
consideración de gastos de investimento a efectos
orzamentarios.
SUBTOTAL GASTOS INVESTIMENTO

TOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

83.342,92 €

0,00 €

83342,92 €

2.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente
expediente>>.

Debátese o asunto, coas intervencións da sra. Reimundez Suárez (BNG), concelleira delegada de benestar social
e igualdade; da sra. Pardo Fafián (PSOE); da sra. Salorio Porral (PP), quen anuncia que o seu grupo hase abster;
e do presidente, sr. Portela Fernández (SM).
A continuación procédese á votación do asunto, obténdose o seguinte resultado:
- Votos a favor: 12 (6 SM, 2 BNG, 2 AV e 2 PSOE).
- Votos en contra: Non se produciron.
- Abstencións: 5 (PP).

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Resultando aprobado por maioría absoluta o seguinte ACORDO:
1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) “POS+ ADICIONAL 1/2022” da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos
sociais extraordinarios, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega
provincial asignada aos gastos sociais que se detallan no informe emitido pola Intervención do concello,
segundo se indica a continuación:
Achega provincial preasignada que figura nas Bases do POS+ADICIONAL/2022

83.342,92 €

Achega provincial SOLICITADA para a súa aplicación ao financiamento dos gastos
sociais extraordinarios

83.342,92 €

GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS

PREVISIÓN DE
GASTOS 2022

ESTIMACIÓN
DE INGRESOS

ESTIMACIÓN DO
GASTO A
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(a)
a) Reforzo - ampliación de persoal técnico e/ou
administrativo adscrito aos servizos sociais do
concello, co fin de apoiar aos equipos actuais e/ou
facilitar a tramitación urxente das prestacións
obxecto deste plan e axilizar a atención social
profesional necesaria en situacións de risco para
persoas vulnerables.

PÚBLICOS OU FINANCIAR POLO
PRIVADOS
CONCELLO
(a-b)
(B)

39564,45

39.564,45 €

43778,47

43778,47 €

O importe non pode ser destinado a cubrir a
achega municipal no Plan de Financiamento dos
servizos sociais municipais FOPPSS, o gasto vai
dirixido a nova contratación.
b) Ampliación e dotación das partidas municipais
destinadas a axudas de emerxencia ás persoas
soas ou familias en risco de exclusión social:
maiores, persoas con diversidade funcional,
mulleres en risco de exclusión social ou vítimas
de violencia de xénero, cando eles e as persoas ao
seu cargo, carezan de medios económicos
suficientes para asegurar a cobertura das
necesidades básicas: vivenda, alimentación,
electricidade, educación, gastos médicos ou
farmacéuticos, transporte,
e aqueles que
consideren os servizos sociais municipais.

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

As axudas en especie para alimentación e
educación, consideraranse gasto corrente, sempre
que non superen o límite por unidade de 500,00 €.
c) Ampliar o servizo de axuda a domicilio en
todas as súas modalidades, e calquera outro de
análoga natureza que se preste no domicilio da
persoa, como rehabilitación, perruquería,
podoloxía,
comedor
sobre
rodas,
etc.

0,00 €

O importe non pode ser destinado a cubrir a
achega municipal no Plan de Financiamento dos
servizos
sociais
municipais
FOPPSS.
Excepcionalmente o importe poderá destinarse a
cubrir a parte da achega municipal ao servizo de
axuda a domicilio na modalidade de dependencia,
incluíndo aquela que corresponde a horas xa
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concedidas.
d) Reforzo dos servizos e axudas económicas para
respiro familiar e medidas de conciliación a
persoas que carezan de medios económicos
suficientes para asegurar a cobertura destas
necesidades, valoradas polos profesionais dos
servizos sociais comunitarios.

0,00 €

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

0,00 €

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

0,00 €

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

0,00 €

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

SUBTOTAL GASTOS CORRENTES

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

83.342,92 €

0,00 €

83.342,92 €

0,00 €

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

0,00 €

A adquisición deste equipamento inventariable
terá a consideración de gastos de investimento a
efectos orzamentarios.
SUBTOTAL GASTOS INVESTIMENTO
TOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

83.342,92 €

0,00 €

83342,92 €

2.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o
correspondente expediente.
E non sendo máis os asuntos para tratar, levántase a sesión cando son as 20 horas e 38 minutos do día xoves 10
de febreiro do 2022, do que como secretaria dou fe e certifico, asinando dixitalmente a presente acta electrónica,
co visado do alcalde Óscar Benito Portela Fernández, que leva unida o arquivo audiovisual asinado
electronicamente e no que se atopa recollido o contido íntegro das intervencións, que se incorpora ao expediente
e ao que se pode acceder pola seguinte ligazón:

CVD: xTtccMLUbKQsKakFlsWO
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

https://sede.sada.gal/gl/portal_transparencia/Relevancia_Juridica/Normativa/Normativa.html.
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