En Paradela, a vinte e dous de marzo de 2018

Dª SONSOLES LÓPEZ IZQUIERDO
D. GUILLERMO CASTRO GONZÁLEZ
Dª Mª MONTSERRAT MULET SAR
D. MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ
Dª ANA BELÉN LÓPEZ ÁLVAREZ
D. BENJAMÍN LÓPEZ MATO
D. MANUEL REGUEIRO LÓPEZ
D. JESÚS PABLO LÓPEZ GONZÁLEZ

Asiste o Secretario-Interventor da Corporación, José López González, que da fe
do acto.
A continuación procédese a coñecer dos asuntos incluidos na orde do día.
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA CORRESPONDENTE Á
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA O PASADO VINTE E CINCO DE
XANEIRO DE 2018, E DA ACTA CORRESPONDENTE Á SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA O PASADO VINTE DE FEBREIRO DE
2018.
Polo Sr. Alcalde, que preside a sesión, procédese a preguntar aos demáis
membros da Corporación se teñen algo que obxectar á acta da sesión ordinaria
celebrada polo Pleno o día 25 de xaneiro de 2018 e á acta da sesión extraordinaria
celebrada polo Pleno o día 20 de febreiro de 2018; das que as minutas foron distribuídas
coa convocatoria, todo ao abeiro do disposto no art. 91 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.
Sometése a aprobación da acta da sesión ordinaria celebrada polo Pleno o día 25
de xaneiro de 2018 e da acta da sesión extraordinaria celebrada polo Pleno o día 20 de
febreiro de 2018. O resultado foi de aprobación pola unanimidade dos nove
Concelleiros que asisten á sesión (sete do Grupo Municipal do Partido Popular e dous
do Grupo Municipal do Partido Socialista), sendo este o seu número legal de membros.
2º. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA.
Neste punto da orde do día, procedeuse a dar conta das distintas Resolucións de
Alcaldía emitidas dende o derradeiro Pleno, postas a disposición dos concelleiros, xunto
coa restante documentación sometida a exame plenario. (Dende o 2018-0009 ao
2018-0044).
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Número: 2018-0003 Data: 23/03/2018

No Salón de Sesións da Casa Consistorial, sendo as trece horas e tres minutos,
reúnese en primeira convocatoria a Corporación Municipal en sesión ordinaria, baixo a
Presidencia do Alcalde, D. José Manuel Mato Díaz e coa asistencia dos Srs.
Concelleiros.

ACTA DO PLENO

José López González (2 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 23/03/2018
HASH: 500ce26a60ca46504fa19980febecc10

José Manuel Mato Díaz (1 para 2)
Alcalde-Presidente
Data de Sinatura: 23/03/2018
HASH: 69c2e4f4fcf7ddcd799f996151264871

ACTA DA SESIÓN
ORDINARIA,
CELEBRADA POLO
PLENO
CORPORATIVO MUNICIPAL O DÍA VINTE E DOUS DE MARZO DE DOUS
MIL DEZAOITO.

O Pleno dase por enterado.
3º.- DACIÓN DE CONTA, DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2017.

69.693,41 €
7.019,11 €
29.109,00 €
121.201,93 €

REMANENTE DE TESOURERÍA
1. (+ ) Fondos líquidos en tesourería ó peche do exercicio….....
42.186,14 €
2. (+) Deudores pendentes de cobro ao remate do exercicio......
332.364,82 €
De orzamento de ingresos. Exercicio corrente……………........
234.825,17 €
De orzamento de ingresos. Presupostos pechados……………..
97.341,23 €
De operacións comerciais………………………………………
0,00 €
De outras operacións non orzamentarias………………………
198,42 €
3. (-) Acreedores pendentes de pago ao peche do exercicio…… 153.626,68 €
De orzamento de gastos. Exercicio corrente…………………...
4.810,31 €
De orzamento de gastos. Exercicios pechados…………………
0,00 €
De outras operacións non orzamentarias…………….…..........
26.027,76 €
4.- Partidas pendentes de aplicación…………………………..
3.003,00 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva…….
0,00 €
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva………
3.003,00 €
I. Remanente de tesourería total (1-2+3-4)............................… 346.715,89 €
II. Saldos de dudoso cobro…………………………………..…..
61.925,49 €
III. Exceso de financiación afectada...................................…..
29.109,00 €
IV. Remanente de tesourería para gastos xerais (I-II-III)….…... 255.681,40 €
V. Saldo de obrigas pendentes de aplicar ao orzamento a 31.12.17
0,00 €
VI. Saldo de obrigas por devolución de ingresos pendentes de
de aplicar ao orzamento a 31.12.17………………………...
7.077,96 €
VII. Remanente de tesourería para gastos xerais axustado…….248.603,44 €
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1.668.143,55 €
1.594.545,14 €
73.598,41 €

ACTA DO PLENO

RESULTADO PRESUPOSTARIO
Dereitos receñecidos netos(+).............................
Obrigas recoñecidas netas(-)...............................
Resultado presupostario......................................
Gastos financiados con remanente de
tesourería para gastos xerais (+)..........................
Desviacións de financiamento negativas (+).......
Desviacións de financiamentos positivas(-).........
Resultado presupostario axustado....................….

Número: 2018-0003 Data: 23/03/2018

Deuse conta do decreto de 1 de febreiro de 2018 que se transcribe a
continuación:
De acordo co establecido nos arts. 191 do Rel decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais,
89 e seguintes do Real decreto 500/1990, do 20 de abril e o disposto nas Regras 66 e
seguintes da Orde EHA/4042/2004, do 23 de novembro, polo que se aproba a
Instrucción do modelo simplificado de contabilidade local, se procedeu ao peche e
liquidación do Orzamento xeral municipal para o exercicio 2017, poñéndose de
manifesto os seguintes resultados:

PRIMEIRO.- Prestar aprobación á liquidación do orzamento xeral municipal
para o exercicio 2017, nos termos anteriormente expresados.
SEGUNDO.- Declarar coma remanentes comprometidos incorporables:
Descripción

Grupo
Programa
161

Concepto

453

619

639

Abastecemento domiciliario auga potable.
Reparación Tubería Rúa Manuel Rodríguez López
Gastos de inversión.
Camiños Ferreiros, Edrada e Nai.

Importe
Euros
21.550,00
18.150,00

TERCEIRO.- Declarar coma remanentes non comprometidos incorporables:
Partida

Descripción

Grupo
Programa
136

Concepto

1531

609

161

227

161

639

1621
241

221
131

214

Servizo prevención e extinción incendios. Reparación
motobomba.
Accesos aos núcleos de poboación.
Expropiación terreos acceso a Toexe.
Abastecemento domiciliario auga potable.
Traballos realizados por outras empresas
Abastecemento domiciliario auga potable.
Reparación Tubería Rúa Manuel Rodríguez López
Recollida de residuos. Subministro de combustible
Fomento de emprego. Gastos persoal laboral

Importe
Euros
216,47
12.619,55
2.172,99
4.290,33
107,00
15.138,00
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Partida

Número: 2018-0003 Data: 23/03/2018

Tendo en conta o establecido na normativa citada e o contido no informe da
Secretaría-Intervención de data 1 de febreiro de 2018, en uso das facultades conferidas
polos artígos 191.3º e 193. 4º e 5º do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, por medio
da presente RESOLVO:

ACTA DO PLENO

REMANENTES DE CRÉDITO:
De conformidade co disposto nas regras 37 e seguintes da Orde
EHA/4042/2004, do 23 de novembro, os remanentes de crédito ascenden a cantidade
de: 170.249,29 €, atopándose os mesmos na seguinte situación:
1.- Presuposto definitivo............................................. 1.764.794,43
2.- Obrigas recoñecidas netas...................................... 1.594.545,14
3.- Remanente de Crédito............................................. 170.249,29
4.- Remanentes comprometidos....................................
39.700,00
Incorporables................................................................. 39.700,00
Non incorporables.........................................................
0,00
5.- Remanentes non comprometidos ……………….… 130.549,29
Incorporables.................................................................. 88.379,28
Non incorporables.......................................................... 42.170,01

241

160

334
450
453

226
221
619

453

619

920

227

temporal. Peóns Programa Aprol Rural.
Fomento de emprego. Cotas sociais persoal laboral
temporal. Peóns Programa Aprol Rural.
Promoción cultural . Gastos diversos Certame Literario
Admón. Xeral de infraestruturas. Subministro
Gastos de inversión. Plan Mellora de Camiños
2017-2018
Gastos de inversión.

Plan Único Deputación 2017.
Admón. xeral. Traballos realizados por outras
empresas

6.172,00
380,00
3.029,72
29.109,00
11.178,70
3.965,52

CUARTO.- Remitir copia da liquidación que se aproba ao Ministerio de
Facenda e Administracións Públicas e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

4º.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN DO
CUMPRIMENTO DO OBXECTIVO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA,
REGLA DE GASTO E NIVEL DE DÉBEDA NA LIQUIDACIÓN DO
ORZAMENTO 2017.
Por parte do Secretario-Interventor, douse conta, facendo unha explicación ao
respecto do informe emitido en data 1 de febreiro de 2018, que se transcribe a
continuación:
“INFORME DE EVALUACIÓN DO CUMPRIMENTO DO OBXECTIVO DE
ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E REGRA DE GASTO NA LIQUIDACIÓN DO
ORZAMENTO 2017.
Con motivo da aprobación da liquidación do orzamento 2017 e en cumprimento
do previsto no artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se
aproba o Reglamento de desenvolvemento da Lei de estabilidade orzamentaria na súa
aplicación ás Entidades Locais, así como do disposto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financeira, emito o seguinte
INFORME:
a) ESTABILIDADE ORZAMENTARIA
1.- Lexislación aplicable
- Regulamentos (CE) Nº 2223/96, 2516/2000, 2558/2001 e 1221/2002 do
Consello da Unión Europea, relativos ao sistema de constas nacionais e rexionais (SEC
95).
- Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira.
- RD 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento da lei 18/2001, do 12 de decembro, de estabilidade orzamentaria, na
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O Pleno dase por enterado.

ACTA DO PLENO

En Paradela, a 1 de febreiro de 2018. O Alcalde-Presidente, Asdo.: José Manuel
Mato Díaz Documento asinado dixitalmente ao marxe”.

Número: 2018-0003 Data: 23/03/2018

QUINTO.- Dar conta ao Pleno na primeira sesión que se celebre.

súa aplicación ás entidades locais. (RLEO)
- RDL 2/2004, do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da lei de
facendas locais. (TRLFL)
- Manual de cálculo do déficit na contabilidade nacional adaptado ás
corporacións locais.
A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostenibilidade Financieira da cumprimento o mandato constitucional establecido no
artigo 135 que consagra a garantía da estabilidade orzamentaria como unha das
claves da política económica do Estado Español. En setembro de 2011 reformouse o
texto constitucional introducindo ó máximo nivel normativo do noso ordenamento
xurídico unha regla fiscal que limita o déficit público de carácter estrutural e límita a
débeda pública ó valor de referencia do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.
A citada norma xa foi modificada pola Lei Orgánica 4/2012, de 28 de setembro.

3.- Principio de estabilidade orzamentaria
Establece o artigo 2 da LOEPSF que “ós efectos da presente lei, o sector
público considérase integrado polas seguintes unidades: as corporacións locais......”.
Pola súa banda o artigo 3 determina que a elaboración, aprobación e execución dos
Presupostos e demáis actuacións que afecten ós gastos ou ingresos dos entes que
forman o sector público, entre eles, as Corporacións Locais, realizarase nun marco de
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O Consello de Ministros con data 10 de xullo de 2015 estableceu o obxetivo de
estabilidade orzamentaria para o trienio 2016-2018 en termos de capacidade ou
necesidade de financiación de acordo coa definición contida no Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales, que estima un déficit para as entidades locais do 0,0
por 100 en 2016, un 0,0 por 100 en 2017 e un 0,0 por 100 en 2018 (en porcentaxe de
PIB).
A elaboración, aprobación e execución dos Presupostos e demáis actuacións
que afecten aos gastos ou ingresos dos entes que forman o sector público, entre eles, as
Corporacións Locais, realizarase nun marco de estabilidade orzamentaria, coherente
coa normativa europea. Enténdese por estabilidade orzamentaria (artigo 3 LOEOSF)
das Administracións Públicas a situación de equilibrio ou superávit estrutural.
Ningunha Administración Pública poderá incurrir en déficit estrutural, definido como
déficit axustado do ciclo, neto de medidas excepcionais e temporais. Segundo o artigo
11.4 “as Corporacións Locais deberán manter unha posición de equilibrio ou superávit
presupostario”.
Simplificando, o volumen da débeda non pode aumentar, como máximo debe
permanecer constante. Supón que nos orzamentos municipais o endebedamento anual
neto (endebedamento–amortizacións) debe ser cero. De maneira máis rigurosa, que as
variacións de pasivos e activos financieiros debe estar equilibrada.
Para os entes non sometidos a réxime orzamentario considérase desequilibrio
cando, dacordo cos criterios do plan de contabilidade que lles resulte aplicable, dos
seus estados económicos se deduza que incurren en perdas e requiran para seu
saneamento da dotación de recursos non previstos no escenario de estabilidade da
entidade das do apartado anterior que lle toque aportalos, e deberán ser obxeto dun
informe individualizado.

ACTA DO PLENO

2.- Obxectivo de estabilidade
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4.- Verificación do cumprimento
Segundo o artigo 15 do Regulamento, “se entenderá cumplido el objetivo de
estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados....de los sujetos
incluídos en el artículo 4.1 del presente reglamento, alcancen, una vez consolidados, y
en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo de equilibrio o
superávit establecido para las restantes entidades locales”.
Sentado o anterior, xenericamente, poderíamos dicir que a estabilidade
orzamentaria a calculamos como a diferenza entre ingresos e gastos non financeiros,
isto é, dos capítulos I ao VII do estado de ingresos e capítulos I, II, III, IV, VI e VII do
de gastos, de tal xeito que si o resultado é igual ou positivo se estará en “estabilidade”
pero, si pola contra, é negativo, resulta un desequilibrio e necesidade de financiamento
que, leva consigo a remisión do dito informe. Pero ademáis, tamén se deberá facer
unha comparativa entre os capítulos VIII e IX de ingresos cos capítulos VIII e IX de
gastos, pois o art. 16.2 (terceiro parágrafo) do regulamento indica que “.....detallará
los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los
capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de
contabilidad nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
(SEC95)”.
Así pois aplicando a PRIMEIRA FÓRMULA (cap. 1-7 ingresos – cap. 1-7
gastos) tomamos para realizar os cálculos os dereitos e obrigas recoñecidas durante o
exercicio 2017, sendo a situación do Concello de Paradela a seguinte:

ACTA DO PLENO

estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa europea. Entenderase por
estabilidade orzamentaria das administracións públicas a situación de equilibrio ou
superávit estrutural.
O artigo 11 establece a instrumentación do principio de estabilidade
orzamentaria, así, as entidades locais deben axustar seus orzamentos ó principio de
estabilidade orzamentaria “A elaboración, aprobación e execución dos orzamentos e
demais actuacións que afecten os gastos ou ingresos das administracións públicas e
demais entidades que forman parte do sector público someteranse ao principio de
estabilidade orzamentaria”, “ningunha Administración pública poderá incorrer en
déficit estrutural, definido como déficit axustado do ciclo, neto de medidas
excepcionais e temporais”, “as corporacións locais deberán manter unha posición de
equilibrio ou superávit orzamentario”.
No mesmo senso se pronuncia o artigo 4 do Regulamento cando establece que
“as entidades locais.... aprobarán, executarán e liquidarán os seus presupostos
consolidados axustándose ó principio de estabilidade…”.
En suma, entenderase por estabilidade orzamentaria a situación de equilibrio
ou de superávit, computada en términos de capacidade de financiación dacordo ca
definición contida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC95), é
decir, a existencia dun equilibrio en términos de presupostación, execución e
liquidación, entre os ingresos de naturaleza non financieira e os gastos da mesma
natureza, de modo que se os ingresos son superiores ós gastos estaremos nunha
situación de equilibrio (capacidade de financiación), polo contrario, se os gastos
superan ós ingresos estaremos ante unha situación de desequilibrio (necesidade de
financiación).

Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas e outros ingresos
Transferencias correntes
Ingresos patrimoniais
Alleam. Investim. reais
Transferencias de capital

DR netos
387.928,68
50.827,02
148.942,28
743.936,29
1.764,53
0,00
334.744,75
1.668.143,55

Cap
1
2
3
4

Denominación
Gastos persoal
Gastos bens correntes
Gastos financieiros
Transferencias correntes

6
7

Investimentos reais
Transferencias de capital

Capacidade-necesidade de financiación

OR netas
488.956,87
489.909,85
1.515,83
31.303,73
555.718,54
0,00
1.567.404,82
100.738,73

1.- AXUSTES NO ESTADO DE INGRESOS.A) Ingresos fiscais e asimilados.- Debemos axustar os dereitos recoñecidos nos
capítulos 1, 2 e 3 de ingresos, aplicando o criterio de caixa, esto é, o axuste ven
determinado pola diferenza entre os dereitos recoñecidos pola Corporación e a
recadación total en caixa correspondente ós citados ingresos, tanto de orzamento
corrente como de exercicios pechados. Se o importe de tales dereitos recoñecidos
supera o valor dos cobros, efectuarase un axuste negativo que incrementará o déficit
público, polo contrario, se a contía dos dereitos recoñecidos é inferior ó importe dos
cobros, o axuste será positivo, diminuindo o déficit. O importe total recadado polo
Concello durante o exercicio 2017 ascendeu a 455.862,52 (300.298,20 capítulo 1,
50.827,02 capítulo 2 e 104.737,30 do capítulo 3) en corrente e 93.241,84 euros en
pechados (49.350,23 do capítulo 1 e 43.891,64 do capítulo 3), o que suma un total de
549.104,36 euros. Os dereitos recoñecidos nestes capítulos ascendían a un total de
587.697,98 euros, polo que a diferencia debe axustarse á BAIXA por importe de
38.593,59 (-38.280,25 do capítulo 1; - 313,34 € do capítulo 3).
B) Participación nos tributos do Estado.- Debemos computar as entregas a
conta e a liquidación definitiva do exercicio satisfeitas polo Estado a favor do Concello
durante o exercicio 2017. As diferenzas poden vir motivadas polo desfase nas
comunicacións que teñen entrada no Concello no exercicio seguinte á data do
recoñecemento do pago pola Administración do Estado, así, axustamos á alza por
aquelas cantidades correspondentes ó concepto sinalado que non fosen recoñecidas no
2017 por descoñecemento dos datos a 31/12/17 ou ben en senso contrario axustaremos
á baixa polos dereitos recoñecidos correspondentes ao 2016, pero imputados a este
orzamento por ter coñecemento dos datos con posterioridade a 31/12/16. En concreto
neste exercicio non proceden os axustes correspondentes á participación dos tributos
do estado pois o Concello tiña coñecemento da entrega a conta correspondentes ao mes
de decembro no propio mes de decembro de 2017 áinda que non se producirá o ingreso
efectivo.

ACTA DO PLENO

Non obstante, e tendo en conta que a capacidade/necesidade de financiamento
debe analizarse tendo en conta o Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales (SEC95), deben realizarse os axustes especificados pola Intervención Xeral
do Estado no Manual publicado para o cálculo do déficit en contabilidade nacional
adaptado ás Corporacións Locais, que, por lo que se refire a este Concello de Paradela
serían os seguintes:

Número: 2018-0003 Data: 23/03/2018

Denominación
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Cap
1
2
3
4
5
6
7

Polo seu canto, realízase un axuste por importe de 7.022,22 € derivado da
devolución da liquidación definitiva da Participación dos Tributos do Estado do
exercicio 2015.
C) Transferencias correntes e de capital.- Os ingresos dos capítulos 4 e 7 deben
computarse tomando o criterio do pagador, isto é, os importes a considerar serán os
mesmos que os que o ente pagador rexistra como recoñecidos na súa contabilidade,
máis a imposibilidade de poder coñecer tal situación, non se realiza o axuste a o
adoptar o criterio de recoñecemento da obriga.
2.- AXUSTES NO ESTADO DE GASTOS.- No estado de gastos NON é
necesario realizar ningún tipo de axuste

69.167,36

b) CUMPRIMENTO REGLA DE GASTO
A regra de gasto calcúlase comprobando que a variación do gasto computable
non supere a taxa de referencia do crecemento do Produto Interior Bruto, publicada
polo Ministerio de Economía e Competitividade, de acordo coa metodoloxía utilizada
pola Comisión Europea en aplicación da súa normativa. Esta taxa publicarase no
informe de situación da economía española.
A taxa de referencia de crecemento do PIB da economía española a medio prazo
para o Orzamento do ano 2017 é do 2,1%, de maneira que o gasto computable neste
exercicio, non poderá aumentar por encima da mesma.
Entenderase por gasto computable, os empregos non financeiros definidos en
termos do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais, excluídos os intereses da
débeda, o gasto non discrecional en prestacións por desemprego, a parte do gasto
financiado con fondos finalistas procedentes da Unión Europea ou doutras
Administracións Públicas e as transferencias ás Comunidades Autónomas e ás
Corporacións Locais vinculadas aos sistemas de financiamento.
- Considéranse "empregos non financeiros" para efectuar o cálculo do "gasto
computable", os gastos dos capítulos I a VII do Orzamento.
Descontando os gastos relacionados cos intereses da débeda (Capítulo III.
Gastos Financeiros, salvo os gastos de emisión, formalización, modificación e
cancelación de préstamos, débedas e outras operacións financeiras, así como os gastos
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Capacidade-necesidade de financiación SEC95

1.668.143,55
- 38.280,25
0,00
- 313,34
7.022,22
-31.571,37
1.567.404,82
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Ingresos non financieros Dereitos Recoñecidos Netos (cap. 1 a 7)
Axuste por recaudación ingresos capítulo 1
Axuste por recaudación ingresos capítulo 2
Axuste por recaudación ingresos capítulo 3
Axuste devolución PTE liquidación definitiva exercicio 2015
Total axustes
Gasto non financeiro Obrigas Recoñecidas Netas SEC95 (cap. 1 a 7)

ACTA DO PLENO

Aplicando os axustes sinalados anteriormente, resulta que a
necesidade/capacidade de financiación real deste Concello ascende a 69.167,36 €,
segundo se desprende do cadro seguinte:

por execución de avais), obteremos os "empregos non financeiros (excepto intereses da
débeda)".
Atendendo á metodoloxía de cálculo da normativa vixente, é necesaria a
realización dos seguintes axustes segundo os criterios do Sistema Europeo de Contas
- Alleamento de investimentos: Axuste negativo (-): importe dos dereitos
recoñecidos por alleamento de terreos e investimentos reais recollidos no capítulo 6 do
Orzamento de Ingresos.

- Achegas de capital: En contabilidade nacional, as achegas de capital teñen a
consideración de operación financeira (activo financeiro) ou non financeira
(transferencias de capital), segundo o destino que se de aos mesmos.
Axuste positivo (+): se a achega de capital ten un destino non financeiro,
considerarase transferencia de capital (maior gasto non financeiro).
- Asunción e cancelación de débedas: Axuste negativo (-): polo importe da
débeda asumida, cancelada ou condonada.
- Gastos realizados no exercicio e pendentes de aplicar ao orzamento de gastos
da Corporación Local: Diferenza entre o saldo inicial e saldo final da conta 413
«Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento.
Axuste positivo (+): saldo final da conta 413 é maior que o saldo inicial.
Axuste negativo (-): saldo final da conta 413 é menor que o saldo inicial.
- Pagos a socios privados (marco Asociacións público privadas): Axuste
positivo (+): importe do investimento executado polo concesionario.
- Adquisicións con pago aprazado:
Axuste positivo (+): importe resultante da diferenza entre o valor total do activo
e as obrigacións recoñecidas e imputadas ao Orzamento de gastos relativos á
adquisición do ben (ano da entrega do ben).
Axuste negativo (-): importe aprazado e incorporado ao Orzamento como
obrigación recoñecida para o pago do activo (exercicios seguintes).
- Arrendamento financeiro:
Axuste positivo (+): importe resultante da diferenza entre o valor total do activo
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- Execución de Avais: Axuste positivo (+): importe da contía paga consecuencia
da execución do aval.
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- Investimentos realizados pola Corporación Local por conta doutra
Administración pública. Axuste negativo (-): importe das obrigacións recoñecidas
derivadas de encoméndaa no Orzamento de Gastos. Suporá un menor gasto non
financeiro.

ACTA DO PLENO

- Investimentos realizados por empresas que non son Administracións Públicas
por conta dunha Corporación Local:
Axuste positivo (+): importe da diferenza entre as obrigacións recoñecidas en
capítulo VI ou VII de gastos é e o investimento realizado pola empresa pública.
Axuste negativo (-): importe da diferenza entre as obrigacións recoñecidas en
capítulo VI ou VII de gastos é e o investimento realizado pola empresa pública.

e as obrigacións recoñecidas e imputadas (ano de firma do contrato).
Axuste negativo (-): importe da amortización do activo, polas obrigacións
recoñecidas e imputadas nos Capítulos III e VIN do Orzamento de Gastos (exercicios
seguintes incluído o último ano como consecuencia da opción de compra).
- Préstamos: Axuste positivo (+): importe dos préstamos concedidos que se
produzan no exercicio.
* Axustes sobre os compoñentes do gasto que non teñen un carácter fixo ou
que teñen un carácter preferente non sometido a limitación de crecemento:

Abastecemento de agua ao lugar de Andreade
Abastecemento de auga a Agurtión
Rexeneración de diversos camiños municipais
Total

629
629
619

Grupo de
Programa
de gasto
165
165
453

Obrigas recoñecidas netas ao
final do exercicio finaciadas
con cargo ao superávit de
2016
-6.941,13
-2.357,41
-16.765,51
- 26.064,05

* Aumentos/Reducións permanentes da recadación: No caso de que se
aproben cambios normativos que supoñan aumentos permanentes de recadación se
poderá aumentar na contía equivalente o nivel de gasto computable. No caso de que
supoñan reducións permanentes de recadación se deberá diminuír na contía
equivalente o nivel de gasto computable.
Neste exercicio prodúcese un incremento permanente de recaudación como
consecuencia das altas existentes no catastro derivadas do proceso de regularización
catastral de IBI urbana e rústica, por importe de 38.431,22 €.
A avaliación do cumprimento da regra de gasto con motivo da aprobación da
liquidación do orzamento do exercicio 2017, presenta os seguintes resultados:
- Suma capítulos 1 a 7 de gastos………………………..…………1.565.888,99 €
- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes da
Unión Europea ou de outras Administracións Públicas……... - 508.377,57 €
- Total gasto computable exercicio……………………………… 1.057.511,42 €
- Incrementos de recaudación…….……………………………..
38.431,22 €
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Aplicación
Descrición inversión financeiramente sostible
económica
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— Diminución do gasto computable por investimentos financieramente
sustentables (DÁ 6ª O 2/2012): Deberá diminuírse do gasto computable, aquel
destinado a investimentos financieramente sustentables que se axusten ao disposto na
Disposición Adicional 6ª da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, por tratarse de gasto financiado co
superávit orzamentario do exercicio anterior.

ACTA DO PLENO

— Gastos financiados con fondos finalistas da Unión Europea e doutras
Administracións Públicas: son gastos que teñen a súa contrapartida en ingresos, non
se limita o seu crecemento ao non supor un crecemento do gasto en termos estruturais.
Comunidade Autónoma……………. – 209.268,37 €
Deputacións…………………………. – 299.109,20 €

- Gastos financeiramente sostibles 2017………………………..

- 26.064,05 €

O informe do cumprimento da regra de gasto é o seguinte
- Total gasto computable liquidación 2016……………………..... 973.038,77 €
- Gastos financeiramente sostibles 2016………………………….
0,00 €
- Taxa referencia crecemento PIB…...……………………………. 993.472,58 €
- Incrementos de recaudación…….……………………………..
38.431,22 €
- Gastos financeiramente sostibles 2017……………………….. - 26.064,05 €
- Límite regla de gasto………………….………………………. 1.031.903,80 €
- Gasto computable liquidación exercicio 2017…………….. 1.031.447,37 €
Cumprimento da regla de gasto por importe de…………….
456,43 €

PRIMEIRO.- O Concello de Paradela cumpre co obxectivo de estabilidade
orzamentaria, tendo unha capacidade de financiación de 69.167,36 €.
TERCEIRO.- O nivel de débeda viva é de 129.316,49 €.
Tal e como sinala o RLEO, procede elevar ao Pleno este informe xunto co
expediente de liquidación do orzamento do exercicio 2017 sen máis trámite.
En Paradela, a 1 de febreiro de 2018. O Secretario-Interventor, Asdo.: José
Lopez González. Documento asinado dixitalmente ao marxe”.
O Pleno dase por enterado.
5º.- APOIO A CANDIDATURA PARA QUE SE LLE OUTORGE A
MEDALLA CASTELAO A XESÚS MATO MATO.

ACTA DO PLENO

SEGUNDO.- O Concello de Paradela cumpre co obxectivo de regla de gasto.
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CONCLUSIÓNS.

Consta no expediente a seguinte proposta de Alcaldía:
Visto o escrito presentado polo Orfeón Lucense, con entrada no rexistro do
Concello o 7 de marzo de 2018 (2018-E-RC-191) relativo solicitude de apoio para que
pola Xunta de Galicia se lle conceda a Medalla Castelao do presente ano a Xesús Mato
Mato pola súa longa traxectoria en prol da dignificación de Galicia e que adicou e
adica a súa vida colectiva nos eidos da cultura, da música e da sociedade en xeral, dos
que milleiros de persoas se beneficiaron do seu traballo e adicación na defensa de todo
o relacionado con Galicia.
Dende o Concello de Paradela, como non podía ser menos, como Fillo
Predilecto do noso Concello, onde naceu e sempre contribuiu e segue a contribuir en
todo o relacionado co Galicia nos eidos xa manifestados con anterioridade, todos os
galardóns que reciba serían poucos para recoñecer a súa labor
Visto canto antecede esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción
do seguinte ACORDO:
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O Sr. Alcalde di que esta proposta provén da solicitude do Orfeón Lucense e
detalla algúns dos méritos que a persoa porposta acadou ao longo do tempo.

PRIMEIRO.- Motrar o apoio e solicitar que pola Xunta de Galicia se lle
outorgue a Xesús Mato Mato a Medalla Castelao do presente ano.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo á Xunta de Galicia.
Paradela, 19 de marzo de 2018. O Alcalde-Presidente. Asdo: José Manuel Mato
Díaz Documento asinado electronicamente á marxe”.
Sometése a aprobación a proposta de alcaldía, que resulta aprobada pola
unanimidade dos nove Concelleiros que conforman a Corporación.
6º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA DESTINAR
FONDOS DO PLAN ÚNICO PROVINCIAL PARA A MELLORA DO CAMPO
DE FÚTBOL DE “O GANDARÓN”.

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA DESTINAR
FONDOS DO PLAN ÚNICO PROVINCIAL PARA A MELLORA DO CAMPO DE
FUTBOL DE “O GANDARON”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Tendo en conta o actual estado do campo de fútbol de Paradela que presenta
notables deficiencias, tanto no terreo de xogo, que necesita volver a sementar, así como
a corrixir os desniveis e fochancas de certas zonas do mesmo, coma as instalacións
adxacentes, incluíndo nas mesmas a iluminación (insuficiente), as vallas e os vestiarios.
Tendo en conta a situación dos equipos, tanto da SD Paradela coma do equipo
veterano do concello, que este ano están levando a cabo unha magnífica campaña, co
engadido de que a maioría dos xogadores son de veciños do noso concello ou moi
relacionados co mesmo...
Propoñemos ao pleno de Paradela a adopción dos seguintes
ACORDOS
Incluir no PU Provincial como partidas de inverisón as melloras necesarias no
campo de futbol de Paradela.
Lugo, 16 de marzo de 2018. Asdo.: Sonsoles López Izquierdo Voceira socialista
do Concello de Paradela.
O Sr. Alcalde lembra que o asunto non é unha Moción, senón un rogo; e que vai
a ser tratado como tal. O Concello ten presupuestos e estudios para o arranxo do campo
de fútbol, e ou ben se mete no Plan Único ou se financia con recursos propios; se ben
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“Dª. SONSOLES LÓPEZ IZQUIERDO, na súa condición de voceira do Grupo
Socialista no Concello de PARADELA comparece ó abeiro do disposto nos artigos 97
da Lei 5/1997, do 22 de xullo, Lei de Administración Local de Galicia, 91,4 e 97 do
Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 46,2 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:

ACTA DO PLENO

Gandarón”, con entrada no Rexistro do Concello en data 16 de marzo de 2018
(2018-E-RC-238), co seguinte tenor literal:
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Consta no expediente a Moción presentada polo Grupo Municipal Socialista
para destinar Fondos do Plan Único Provincial para a mellora do campo de fútbol de “O

considera que a Deputación debería estar máis co deporte no rural.
A voceira do grupo Municipal Socialista, Dona Sonsoles López Izquierdo di que
a Deputación é a administración que máis invirte no deporte, coas colaboracións que fai
con todos os equipos e disciplinas, e que as inversións de gran calado se fan a través de
convenios extraordinarios, sen que teña coñecemento de que o Concello de Paradela
algunha vez o solicitara.
Presenta unha Moción para que polo Pleno haxa un compromiso de actuar sobre
o campo de fútbol, e que o pleno se posicione.
O Sr. Alcalde resposta que o pleno xa se está posicionando e que se leva máis de
dous meses traballando no asunto e se realizarán as actuacións que os técnicos
consideren máis convenientes.

O Sr. Alcalde di que dende a Alcaldía e o Grupo Municipal do Partido Popular
agradece o comportamento, respeto e colaboración que Guillermo tivo ao longo destes
once anos como Concelleiro, polo qeu non podo máis que agradecerlle a súa actitude ao
longo destes anos.
D. Guillermo Castro González, Concelleiro do Grupo Municipal Socialista, di
que foi un placer compartir estes anos de vida municipal dende a Corporación, pide
desculpas se algunha ve se equivocou, e que son ciclos da vida e chegou a hora de
deixar o paso a xente máis nova.
Visto o escrito de D. Guillermo Castro González, Concelleiro do Grupo
Municipal Socialista do Concello de Paradela, de data 15 de marzo de 2018, con entrada
no Rexistro en data 16 de marzo de 2018 (2018-E-RC-235), polo que presenta a súa
renuncia como Concelleiro da Corporación municipal de Paradela polas razóns
personais expresadas no mesmo.
Esta Corporación municipal, por unanimidade, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento da renuncia formulada por D. Guillermo
Castro González, no seu cargo de Concelleiro do Grupo Municipal Socialista do
Concello de Paradela.
SEGUNDO.- Solicitar á Xunta Electoral Central a expedición da correspondente
credencial de Concelleira a favor de dona Laura Armesto Fernández, todo elo segundo
se desprende da lista electoral do partido Socialista como seguinte candidata da lista
presentada ás elección do 24 de maio de 2015 e non haber renunciado a ser proclamada
electa.
TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo á Xunta Electoral Central aos
efectos manifestados con anterioridade.
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7º.- TOMA DE RAZÓN DA RENUNCIA DUN CONCELLEIRO DO
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE PARADELA.

ACTA DO PLENO

O Sr. Alcalde reitera que nas que os técnicos consideren máis convenientes, e
que non se vota xa que o asunto é tratado como un rogo.
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Dona Sonsoles López, voceira do Grupo Municipal Socialista, pregunta que tipo
de actuacións se van a desenrolar e a canto van ascender as mesmas.

8º.- ROGOS E PREGUNTAS.
Neste punto da orde do día, tratáse como un rogo a solictude de data 20 de
marzo de 2018, con entrada no rexistro na citada data (2018-E-RC-246) presentada
polo Grupo Municipal Socialista para que se tome en consideración a posibilidade de
trasladar o festivo do 15 de maio a fin de semana (sábado) para incrementar a
participación dos veciños e do público en xeral e que se acorde co Concello de Sarria
para que non se produza solapamento entre ambas feiras e non interfira no óptimo
aproveitamento do evento.

Vº e prace
O Alcalde
O Secretario-Interventor
Asdo.: José Manuel Mato Díaz
Asdo.: José López González
Documento asinado electronicamente ao marxe
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E non habendo máis asuntos que tratar, o Presidente levantou a sesión
sendo as trece horas e vinte e cinco minutos do vinte e dous de marzo de dous mil
dezaoito, exténdose a presente acta da que coma Secretario-Interventor dou fe.
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A voceira do grupo Municipal Socialista, Dona Sonsoles López Izquierdo di que
o cambio sería positivo para Paradela, xa que o fin de semana podería vir máis xente de
fóra do Concello que pola semana e podería dar bo resultado como está a dar en Sarria
nos últimos anos, polo que se podería consensuar que un concello o fixera o fin de
semana antes do 15 e o outro Concello o fin de semana seguinte.
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O Sr. Alcalde di que esta ano é festivo e o ano que ven e posible que tamén o
sexa, polo que logo xa se verá. Ademáis non é partidario de bailar coas datas de eventos
tradicionais que soen ter moi mal futuro, porque o San Isidro non é unha tradición que
inventáramos nós, senón a honra a un Santo e aos gandeiros, polo que en todo caso a
decisión do cambio deberíalle corresponder aos agricultores e gandeiros.

