
 

ACTA  2013-6 
PLENO EXTRAORDINARIO 

8 de Novembro de 2013 

 
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 
DANIEL DE DIOS MANSO 

JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 
MANUEL PEREZ ARAUJO 

MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 
MARIA PIEDAD MATAS MATAS 

RAMÓN CAÑIZO MONTERO 
 

MEMBROS AUSENTES 

EMILIO JOSE COSTA GARCIA 
 
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 SESION CELEBRADA 

 

Polo Sr. Presidente ábrese a sesión e polo Sr. Secretario dase lectura á acta da 
última sesión celebrada, que foi aprobada. 
o Portavoz do PP desexa aclarar que foi el quen comentou as retribucións dos 
membros da corporación, pero que a cantidade de 5.000 €, referíase soamente ó 
Alcalde. 
 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1. 

 

 

Ante a existencia de gastos  que non poden demorarse  ata o exercicio seguinte  para os que 

o crédito consignado no vixente Orzamento da Corporación é insuficiente e non ampliable, 

e dado que se dispón de novos ingresos efectivamente recaudados sobre os totais previstos 

nalgún concepto do Orzamento corrente, e do Remanente de Tesourería, quedando 

acreditado que o resto dos ingresos previstos  véñense efectuando con normalidade, pola 

Alcaldía se propuso a concesión dun suplemento de crédito. 

 



 Visto que con data  24/10/2013  se emitiu informe de Secretaría sobre a Lexislación 

aplicable e o/ procedemento a seguir. 

 

 Visto o Informe-proposta de Secretaría de conformidade co disposto no artigo 177.2 

do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais e no artigo 22.2.e) da Lei 7/1985 de  2 de abril, o Pleno, 

adopta por   6 votos a favor do PSdeG-PSOE e 2 abstencións do PP,   o seguinte 

  

ACORDO 

 

 PRIMEIRO.-  Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos nº 

1/2013 do Orzamento en vigor na modalidade de suplemento de crédito,e Crédito 

Extraordinario,  financiado con subvencións concedidas durante o ano 2013 , sin que se 

vexa perturbado o respectivo servizo, de acordo co seguinte resume  

 

a) Obras ou actividades novas. 

1 -  Traballadores de Programas de Cooperación 2013.     8.738,88 €. 

2 – Actividades Extraescolares “Reducción abandono escolar”  14.050,00 € 

3 – Sustitución de carpintería metálica no Concello               

19.045,67 € 

4 – Pavimentación de pistas      38.781,11 € 

5 – Parque Infantil en Nocedo do Val     32.113,45 € 

 

   Total ………………     112.729,11 € 

 

b) Partidas de gastos que se amplían: 

Modalidade de suplementos de créditos: 

Aumentos Persoal laboral 131.02.1 6.500,00 

 Cuotas sociais 160.02.1 2.400,00 

 Outras 60903.1 90.900,00 

Baixas Persoal laboral 131.01.1 8.000,00 

 Suministros 221.9 14.088,65 

 Total gastos  77.711.35 

 

 

Modalidade de Crédito Extraordinario 

c) Nova Partida.  Créase a partida  227.3 ,  cunha subvención  da Xunta,  para 

Traballos de Actividades extraescolares,  que se dota con 14.050,00 €, e se financia 

da seguinte forma: 

- Subvención da Xunta de Galicia :                     11.240,00 €. 

- Parte  da Partida   que se rebaixa 131.01.1 :       2.810,00 €. 

 

      e)  Financiación do aumento: 

 1º)  Xunta de Galicia       

 450.30 – Trasnferencias corrientes en cumprimento de convenios 

                 suscritos  coa Comunidade Autónoma en materia de  



       Educación       11.240,00 € 

450.50 - Transferencias correntes en cumprimento de convenios 

Suscritos coa Comunidade Autónoma en materia de Emprego 

E Desenvolvemento Local       8.738,88 € 

    75 -       De comunidades Autónomas    13.331,97 € 

    75 -        De Comunidades Autónomas    32.050,50 € 

     75 -       De comunidades Autónomas    26.400,00 € 

      

   Total ……………………………   91.761,35 € 

 

  

2º) Concello 

  Baixa Partida  131.01.1 Persoal laboral    8.000,00 € 

  Baixa Partida  221.9  Suministros    14.088,65 €  

   Total  …………………..    22.088,65 €  

 

f) Polo tanto as partidas modificadas quedarán da seguinte maneira: 

 

PARTIDAS DE GASTOS 

Partida Concepto Pres. inicial Aumento ou  

Disminución 

Total 

131.01.

1 

Personal laboral 29.000,00 - 8.000,00 21.000,00 

131.02.

1 

Persoal laboral 7.500,00    6.500,00 14.000,00 

160.00.

B.1 

Cuotas sociais 1.300,00    2.400,00 3.700,00 

221.9 Suministros 120.000,00 -   14.088,65 105.911,35 

227.3 Traballos de act. extraescolar  14.050,00 14.050,00 

60903.1 Outras 10,00 90.900,00 90.910,00 

 

 

PARTIDAS DE INGRESOS 

Partida Concepto Pres.inicial Aumento ou 

disminucion 

Total 

450.30 Transferencias correntes en cumprimento 

de convenio suscritos coa Comunidade 

Autónoma en materia de Educación 
    

  

10,00 11.240,00 11.250,00 

450.50 Transferencias correntes en cumprimento 

de convenios Suscritos  coa Comunidade 

Autónoma en materia de Emprego e 

Desenvolvemento Local 

6.000,00 8.738,88 14.738,88 

75 Transferencias de Comunidades 

Autonomas 
8.000,00 71.782,47 79.782,47 

 

g) Resume das modificacións: 



1) Aumento de gastos:      113.850,00 € 

2) Disminución de gastos:  22.088,65 € 

3) Aumento de ingresos:     91.761,35 €. 

 

 
 

APROBACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO DE 2014. 

 

Dada conta do expediente tramitado para a aprobación,  no seu caso, do 
Orzamento desta Entidade, formado para o exercicio de 2014, 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: 6 votos a favor do PSdeG-PSOE e 2 en contra do PP, 
que manifestan que votan en contra  porque non aparecen concretadas as 
inversións. 
 
1º.- Aprobar inicialmente o Orzamento desta Entidade para o exercicio de 2014, 
cuia contía quedou fixada,  en GASTOS  en SETECENTOS OITENTA E SEIS MIL 
EUROS (786.000,00 €), e en INGRESOS, nun total de SETECENTOS NOVENTA 
E NOVE MIL NOVENTA EUROS (799.090,00 €), asignando a cada un dos 
capítulos as seguintes cantidades: 
 

ESTADO DE GASTOS 

Capítulos DENOMINACIÓN  

 A) OPERACIÓNS CORRENTES 
 

 

1 Gastos de persoal 183.400,00 

2 Gastos en bens correntes e servizos 512.000,00 

3 Gastos financieiros 10.500,00 

4 Transferencias correntes 1.000,00 

 B) OPERACIÓNS DE CAPITAL  

6 Inversións reais 54.100,00 

7 Transferencias de capital  

8 Activos financieiros  

9 Pasivos financieiros 25.000,00 

 TOTAL 786.000,00 

 



 
ESTADO DE INGRESOS 

 

Capítul
os 

DENOMINACIÓN  

 A) OPERACIÓNS CORRENTES  

1 Impostos directos 231.000,00 

2 Impostos indirectos 5.000,00 

3 Taxas e outros ingresos 62.050,00 

4 Transferencias correntes 459.520,00 

5 Ingresos patrimoniais 200,00 

 B) OPERACIÓNS DE CAPITAL  

6 Enaxenación de inversións reais  

7 Transferencias de capital 31.020,00 

8 Activos financieiros  

9 Pasivos financieiros 10.300,00 

 TOTAL 799.090,00 

 
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: Cadro de persoal: 
Funcionarios: 
Unha praza de Secrretaría-Intervención,  integrada no grupo A2, en propiedade. 
Unha praza de Auxiliar Administrativa integrada no Grupo C2, en propiedade 
Unha praza de Subalterno,  en propiedade. 
Persoal laboral: 
1 praza de  Axente de Emprego e Desenvolvemento Local. A Tempo completo. 
1 Operario de servicios varios, a tempo completo. 
 
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. 
 



 
 
 

DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DENDE O 29 DE 
SETEMBRO. 

 

A continuación dase conta das Resolucións da Xunta de Goberno Local dende o 
29  de setembro. 
 

DAR CONTA DOS DECRETOS DO ALCALDE DENDE O 29 DE SETEMBRO 

 

A continuación dase conta dos decretos do alcalde dende o 29 de setembro, que 
de seguido se relacionan: 
 
26/09 - Decreto de segregación de parcela en Castrelo a D. Manuel  Pérez Araujo. 
17/10 - Decreto de segregación de parcela en Pepín a D. Francisco Rolán Caneiro 
e outros. 
 
 
 

ROGOS E PREGUNTAS. 

 

A pregunta feita no pleno anterior polo Portavoz do PP: 
¿ Por qué motivo  o Concello durante o mes de agosto tén o alumbrado encendido 
toda a noite e agora que non hai xente se volver apagar parte del, e sin embargo 
manténse o alumeado en propiedades privadas?. 
Contesta o Sr. Alcalde que é unha decisión do Grupo de Goberno. 
 
Tal e como quedou reflexado no Pleno anterior, tráese a este Pleno a relación do 
que cobraron por asistencias os membros da corporación no 1º semestre: 
 

Membros da Corporación 

 

Importe bruto 

Vicente Gómez García. Alcalde 4.460,00 

Mª del Mar Valle Alvarez 900,00 

Xosé Lois Santiago Rodriguez 900,00 

Ramón Cañizo  Montero 780,00 

Américo Santiago Silva 420,00 

Daniel de Dios Manso 360,00 

Manuel Pérez Araujo 240,00 

Maria Piedad Matas Matas 180,00 

Emilio José Costa García 120,00 

 

 
O Portavoz do PP fai os seguintes rogos: 



1) Que as farolas estén todas encendidas  diante de tódalas casas e que se retiren 
as que están en sitios privados. 
Contestando o Alcalde que lle diga onde están e que si algunha  está en privado 
será retirada, xa que este Alcalde non mandou instalar ningunha farola en ningún 
sitio privado. 
 
2) Desexa aclarar que o membro da corporación  a que se refire o grupo socialista, 
que había dito que os Concelleiros cobraban  4 ou 5 mil euros ó semestre, habia 
sido él, pero referido ó Alcalde, non ós Concelleiros. 
 
3) Que bota en falla que na modificación de créditos se fagan algunhas obras e sin 
embargo a parada do autobús esté sin arranxar. 
 
A continuación fai as seguintes preguntas: 
 
- ¿ Cal foi o motivo de darlle unha subvención á Garda Civil? 
- ¿ Por qué o  Concello non se acolleu ás subvencións da Deputación sobre 
marquesinas? 
- O chofer da desbrozadora ¿ Por qué está realizando outros funcións no 
Concello? 
- ¿ Por qué os operarios que foron contratados coas funcións de xardinería están 
a realizar  outros traballos? 
 
 
 
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 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


