
 

 

Ó PLENO DO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI

 

A Concelleira Mª del Carmen Acacio López
Socialista no Concello de Outeiro de Rei, comparece e como mellor en Dereito proceda 

 

Que ao abeiro do disposto nos artigos 97 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, Lei de Admi
de Galicia, 91.4 e 97 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurí
11/1999 do 21 de abril, Lei de modificación da Lei Reguladora de Bases do Réxime Local e outras 
medidas, presenta á consideración do Pleno da Corporación Municipal a seguinte:

MOCIÓN 

Exposición de motivos: 

Dada a terrible pandemia por mor do Covid
virulencia no noso país, o Goberno da nación representado por Pedro Sánchez declarou o Estado de 
Alarma o pasado 14 de marzo no Real Decreto 463/2020, momento desde o cal todos 
traballadoras que desempeñasen unha profesión declara
seus fogares ata o levantamento do mesmo.

Por iso,  dende un primeiro momento o Estado ofreceu axudas económicas tanto a
conta allea como a traballadores por conta propia intentando que ninguén, obrigados a non poder 
exercer cada unha das súas profesións e polo tanto a gañar un sustento co que levar adiante as súas 
vidas, quedase atrás nesta loita contra o 

Sabemos que as Administracións 
elas ás que na maioría das veces as p
problema e este é un problema de grande envergadura ao que todos e todas debemos facer fronte 
na medida na que poidamos. 

Segundo a  Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Financeira, no seu Artigo 31, referido ao Fondo de continxencia,  “O Estado, as Comunidades 
Autónomas e as Corporacións Locais incluídas no ámbito subxec
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais incluirán nos seus Orzamen
diferenciada de créditos orzamentarios que se destinará, c
carácter non discrecional e non previstas no Orzamen

 

Ó PLENO DO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI 

Mª del Carmen Acacio López, na súa condición de voceira do Grupo Municipal 
Socialista no Concello de Outeiro de Rei, comparece e como mellor en Dereito proceda 

artigos 97 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, Lei de Admi
Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 46.
11/1999 do 21 de abril, Lei de modificación da Lei Reguladora de Bases do Réxime Local e outras 
medidas, presenta á consideración do Pleno da Corporación Municipal a seguinte:

Dada a terrible pandemia por mor do Covid-19 que está a pasar a humanidade e pola súa especial 
virulencia no noso país, o Goberno da nación representado por Pedro Sánchez declarou o Estado de 
Alarma o pasado 14 de marzo no Real Decreto 463/2020, momento desde o cal todos 

desempeñasen unha profesión declarada non esencial deber
seus fogares ata o levantamento do mesmo. 

dende un primeiro momento o Estado ofreceu axudas económicas tanto a
conta allea como a traballadores por conta propia intentando que ninguén, obrigados a non poder 

a das súas profesións e polo tanto a gañar un sustento co que levar adiante as súas 
vidas, quedase atrás nesta loita contra o Covid-19.  

Sabemos que as Administracións locais son as que máis preto á cidadanía se perciben 
elas ás que na maioría das veces as persoas acoden en primeira instancia cando se ven ante un 
problema e este é un problema de grande envergadura ao que todos e todas debemos facer fronte 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sost
ira, no seu Artigo 31, referido ao Fondo de continxencia,  “O Estado, as Comunidades 

as Corporacións Locais incluídas no ámbito subxectivo dos artigos 1
a Lei Reguladora das Facendas Locais incluirán nos seus Orzamen

ferenciada de créditos orzamentarios que se destinará, cando proceda, a atender necesidades de 
n previstas no Orzamento inicialmente aprobado, que poidan 

, na súa condición de voceira do Grupo Municipal 
Socialista no Concello de Outeiro de Rei, comparece e como mellor en Dereito proceda DI: 

artigos 97 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, Lei de Administración Local 
novembro, polo que se aproba o 

dico das Entidades Locais, e 46.2 da Lei 
11/1999 do 21 de abril, Lei de modificación da Lei Reguladora de Bases do Réxime Local e outras 
medidas, presenta á consideración do Pleno da Corporación Municipal a seguinte: 

está a pasar a humanidade e pola súa especial 
virulencia no noso país, o Goberno da nación representado por Pedro Sánchez declarou o Estado de 
Alarma o pasado 14 de marzo no Real Decreto 463/2020, momento desde o cal todos e todas as 

da non esencial deberían confinarse nos 

dende un primeiro momento o Estado ofreceu axudas económicas tanto a traballadores por 
conta allea como a traballadores por conta propia intentando que ninguén, obrigados a non poder 

a das súas profesións e polo tanto a gañar un sustento co que levar adiante as súas 

se perciben polo que son 
a cando se ven ante un 

problema e este é un problema de grande envergadura ao que todos e todas debemos facer fronte 

e Orzamentaria e Sostibilidade 
ira, no seu Artigo 31, referido ao Fondo de continxencia,  “O Estado, as Comunidades 

tivo dos artigos 111 e 135 do texto 
a Lei Reguladora das Facendas Locais incluirán nos seus Orzamentos unha dotación 

ando proceda, a atender necesidades de 
o inicialmente aprobado, que poidan  



 

presentarse ao longo do exercicio.
determinada por cada Administración Pública no ámbito das súa

Por todo o anteriormente exposto, propoño ao Pleno desta Corporación a adopción do seguinte,

Acordo: 

Que o Concello de Outeiro de Rei ofreza
negocios sitos neste Concello que tiv
75% e, por outra, ás empresas 
negativamente polas medidas do Estado de Alarma
Concello, en colaboración cos seus asesores en administración e economía, estime máis axeitada e 
que intente paliar os danos económ

 

En Outeiro de Rei, a 13 de abril de 2020

 

                  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE OUTEIRO DE REI.

 

presentarse ao longo do exercicio.  A cantidade e as condicións de aplicación de dit
ada Administración Pública no ámbito das súas respectivas competencias.

odo o anteriormente exposto, propoño ao Pleno desta Corporación a adopción do seguinte,

llo de Outeiro de Rei ofreza, por unha banda, aos profesionais autón
que tivesen que cerralos ou tivesen unha perda nos seus ingresos dun 

  con enderezo fiscal tamén neste Concello que se viron afectadas 
negativamente polas medidas do Estado de Alarma unha axuda económica da cantidade que este 
Concello, en colaboración cos seus asesores en administración e economía, estime máis axeitada e 
que intente paliar os danos económicos que esta pandemia traerá á nosa poboación.

En Outeiro de Rei, a 13 de abril de 2020 

Asdo.: Mª del Carmen Acacio López 

    Voceira do PSdeG-PSOE 

PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE OUTEIRO DE REI.

e as condicións de aplicación de dita dotación será 
s respectivas competencias.” 

odo o anteriormente exposto, propoño ao Pleno desta Corporación a adopción do seguinte,  

autónomos cos seus 
ou tivesen unha perda nos seus ingresos dun 

que se viron afectadas 
unha axuda económica da cantidade que este 

Concello, en colaboración cos seus asesores en administración e economía, estime máis axeitada e 
icos que esta pandemia traerá á nosa poboación.  

PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE OUTEIRO DE REI. 


