
 

ACTA  2012-4 
PLENO ORDINARIO 
26 de Xullo de 2012 

 
Lugar 

SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO 
Hora de Inicio 

 
Hora de Finalización 

 
 

Presidente: VICENTE GÓMEZ GARCÍA 
Secretario: DOMINGO MARTÍNEZ LÓPEZ 

 
MEMBROS ASISTENTES 

AMÉRICO SANTIAGO SILVA 
EMILIO JOSE COSTA GARCIA 

JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 
MARIA PIEDAD MATAS MATAS 

RAMÓN CAÑIZO MONTERO 
RAÚL FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ 

 
MEMBROS AUSENTES 

DANIEL DE DIOS MANSO 
MANUEL PEREZ ARAUJO 

 
Pola presidencia declárase aberta a sesión e, en relación cos asuntos previstos na orde do día da 
mesma adóptanse os seguintes:                 
 

A C O R D O S : 
 

LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA DA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA. 

 
Polo Sr. Presidente ábrese a Sesión  e seguidamente propón ó Pleno que se 
declare de urxencia a inclusión na Orde do Día, dunha Moción conxunta dos 
Grupos Políticos da Corporación, en relación cos danos ocasionados por un 
tornado o día 25 do presente mes de xullo,  acordándose por Unanimidade dos 
asistentes, a urxencia do asunto e se inclua na Orde do Día como punto 2º,  e polo 
Sr. Secretario dase lectura á acta da última Sesión celebrada, que foi aprobada. 
 
 

MOCION CONXUNTA DOS GRUPOS DA CORPORACIÓN SOBRE OS DANOS 
OCASIONADOS POLA TORMENTA 

 
Por unanimidade dos asistentes, apróbase a seguinte Moción: 
 

MOCIÓN  CONXUNTA DOS GRUPOS DA CORPORACIÓN 
 

EXPOSICIÓN: 



 
No día de onte, 25 de xullo de 2012, en torno ás 7 do serán unha forte 

tormenta, acompañada de vento furacanado, descargou sobre a poboación de 
Castrelo do Val, producindo múltiples incidencias e destrozos que afectaron 
ós cultivos, ás vivendas, ás industrias e a outros inmobles de uso agrícola e 
gandeiro. 
 Os destrozos  causados supoñen importantes perdas, susceptibles  de ser 
valoradas, para moitos veciños de Castrelo do Val. 
 
 Por elo, 
 
Instamos ó Pleno a tomar o seguinte ACORDO: 
 

- Instar ás Consellerias de Presidencia e Medio Rural a articular as 
medidas necesarias e os recursos suficientes que axuden a paliar os 
danos ocasionados. 

 
 

APROBACION DO ORZAMENTO DO EXERCICIO DE 2012 

 
Dada conta do expediente tramitado para a aprobación,  no seu caso, do 
Orzamento desta Entidade, formado para o exercicio de 2012 polo Sr. Alcalde 
presidente deste Concello. Considerando que na sua tramitación se cumpriron os 
requisitos que sinala a lexislación vixente e que contén os documentos que 
preceptúan os artigos 165, 166, 167 e concordantes do texto refundido da Lei 
reguladora das Facendas Locais, R.D. Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, e R.D. 
500/90 do 20 de abril. Vistos o informe emitido pola Intervención e o dictame da 
Comisión competente, ambos en sentido favorable; entablado o correspondente 
debate e discutidos suficientemente os créditos de gastos e os recursos de 
ingresos,  acordouse, por 5 votos a favor do PSdeG-PSOE, e 2 abstencións do 
PP: 
 
1º.- Aprobar inicialmente o Orzamento desta Entidade para o exercicio de 2012, 
cuia contía quedou fixada, tanto en GASTOS como en INGRESOS, nun total de 
OITOCENTOS TRINTA E SETE MIL SETECENTOS SESENTA E TRES EUROS 
CON OITENTA E SEIS CENTIMOS (837.763,86 €), asignando a cada un dos 
capítulos as seguintes cantidades: 
 

ESTADO DE GASTOS 
Capítulos DENOMINACIÓN  

 A) OPERACIÓNS CORRENTES 
 

 



1 Gastos de persoal 258.570,00 
2 Gastos en bens correntes e servizos 485.693,86 
3 Gastos financieiros 10.000,00 
4 Transferencias correntes 500,00 
 B) OPERACIÓNS DE CAPITAL  
6 Inversións reais 60.000,00 
7 Transferencias de capital  
8 Activos financieiros  
9 Pasivos financieiros 23.000,00 
 TOTAL 837.763,86 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

Capítul
os 

DENOMINACIÓN  

 A) OPERACIÓNS CORRENTES  

1 Impostos directos 186.093,86 
2 Impostos indirectos 32.000,00 
3 Taxas e outros ingresos 64.940,00 
4 Transferencias correntes 513.520,00 
5 Ingresos patrimoniais 200,00 
 B) OPERACIÓNS DE CAPITAL  
6 Enaxenación de inversións reais  
7 Transferencias de capital 41.010,00 
8 Activos financieiros  
9 Pasivos financieiros  
 TOTAL 837.763,86 

 
2º.- Aprobar, igualmente, as Bases de Execución de dito Orzamento.  
3º.- Aprobar a plantilla de persoal que se contempla no Orzamento, e que está 
formada por: Secretario-Interventor: 1 .- Auxiliar-Administrativa: 1 .- Subalterno: 1. 
4º.- Que se expoña ó público polo prazo de quince días hábiles, ós efectos de 
reclamacións, de conformidade co preceptuado no art. 169.1 do citado Real 
Decreto. 
5º.- Que no suposto de non se presentar  reclamacións en contra do mesmo, 
consideraráse definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da sua 
publicación, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, xunto coa 
plantilla de persoal  e a relación de postos de traballo, segundo dispoñen os arts. 



127 do Real Decreto lexislativo 781/1986 do 18 de abril e 169.3 do repetido Real 
Decreto; e noutro caso procederáse de acordo co previsto no nº 1 deste último 
artigo. 
6º.- Que de confirmidade co número 4 do mesmo artigo, se remita copia do 
referido orzamento á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. 
 
 
 
 

DACIÓN DE DECRETOS. 

 
A continuación polo Sr. Alcalde dase conta dos Decretos do Alcalde dende o 30 de 
maio ata a data de hoxe. 
 

ROGOS E PREGUNTAS 

 
O Sr. Alcalde contesta ás preguntas feitas no Pleno anterior: 
 
A pregunta 3. Xa foi contestada no Pleno anterior. 
A pregunta 4.  0 Euros. 
A pregunta 5. Non houbo subvención, por eso non se contratou. 
 
Non houbo rogos nin preguntas neste Pleno. 
 
E ó non haber máis asuntos que tratar, na data e hora que constan ó principio, levántase a sesión 
da que se estende esta acta que recolle o que se tratou e acordou, e que, o/a presidente/a asina 
comigo, o/a secretario/a, que dou fe. 

O presidente                                  O secretario 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


