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ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA  O  DÍA  20 DE FEBREIRO DE 2003 

 
Sres. Asistentes : 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. XOAQUÍN XAVIER GAGO LÓPEZ 
CONCELLEIROS 
D. MANUEL RODRÍGUEZ CUERVO 
D. ROBERTO ARAÚJO CORTEGOSO 
DONA RAMONA CASTAÑO LÓPEZ 
D. FRANCISCO MUÑIZ ABUÍN 
D. EMILIO BARREIRO RAMOS 
D. ALEJANDRO QUINTELA PEREIRA 
DONA  Mª VICTORIA A. HIERRO LORENZO 
D. ELISEO BARREIRO LÓPEZ 
D. ÓSCAR REY MUÑIZ 
D. FRANCISCO J. DE LA BARRERA VARELA 
D. MANUEL PORTAS ACHA 
DONA BEATRIZ GONZÁLEZ LOROÑO 
DONA  MARTA RODRÍGUEZ ARIAS 
D. JUAN CARLOS MANEIRO OTERO 
D. JOSÉ LUIS RIVERA MALLO 
D. JESÚS M. DIÉGUEZ PAZOS 
D. DOSITEO AMOEDO FONTÁN 
D. XOSÉ CASTRO RATÓN 
D. MANUEL RICO TABOADA 
SECRETARIA 
DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 
INTERVENTOR 
DON MANUEL BEREIJO CREGO 
 

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, sendo as dezanove horas do día vinte de 

xaneiro de dous mil tres, baixo a Presidencia de D. Xoaquín  Xavier  Gago López, e coa 

asistencia da Secretaria   Dona  Rosa Losada Suárez, reuníronse, en primeira 

convocatoria, os señores Concelleiros, que á marxe se relacionan como asistentes, co 

obxecto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria convocada ó efecto.  

 

A  continuación  procédese  a  trata-los asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día  

do  seguinte xeito: 
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1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN  ANTERIOR.- Dáse conta  

da acta correspondente  á  sesión plenaria ordinaria, celebrada o día 30 de xaneiro de 

2003. 

         Polo Sr. Castro Ratón formúlanse  as seguintes observacións á devandita acta:,  

          1º.-No asunto Nº 5, referente ó Regulamento do Plan de Pensións, onde di: Hai un 

ano..., debe dicir: "Hai un ano, aproximadamente, modificouse a composición da  

Comisión de Control do Plan de Pensións, reducindo de 5 a 3 os representantes da 

entidade promotora (Concello) para axusta-los ó número fixado no Regulamento; 

adoptándose ademais o acordo plenario unánime de propoñer á devandita Comisión de 

Control, como órgano legalmente competente, o inicio da modificación regulamentaria 

que permita incorporar, novamente, CINCO representantes do promotor, tal e como 

permite a vixente Lei de Plans e Fondos de Pensións". 

 

2º.- No asunto Nº 13, Rogos e Preguntas,  en relación ó carril bici, onde di ...unha 

vez rematadas as obras quedará correctamente, pero pediamos que se vira este estudio 

mentres non estea rematado o texto",  debe dicir:  "O Sr. Castro Ratón roga que se tome 

en consideración a necesidade de estudiar fórmulas que permitan adecuar, 

provisoriamente, o carril-bici da rúa Valle-Inclán, en fase de remodelación aínda non 

rematada, posibilitando así a súa utilización inmediata toda vez que para iso só é preciso 

elimina-lo desnivel que se produce entre a beirarrúa destinada a circulación de bicicletas, 

nos diferentes cruces que debe sortear perante o traxecto construído ó respecto do 

pavimento da rúa."  

 

Coas correccións citadas, apróbase por unanimidade a acta correspondente á 

sesión plenaria ordinaria celebrada o día 30 de xaneiro de 2003. 

 

Neste momento entra na sesión a Sra. Castaño López 

 

 

2.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO CADRO DE PERSOAL E RELACIÓN DE 

POSTOS DE TRABALLO.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 

Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en 

sesión celebrada o día 17 de febreiro de 2003, do seguinte teor: 
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"Dáse conta da proposta da Alcaldía-Presidencia, en relación co cadro de persoal 

existente actualmente no Concello e as asignacións ós distintos servicios e cometidos do 

persoal, así como o estudio da cadro de persoal, aprobado polo Pleno da Corporación, en 

sesión do 25 de maio de 2000, no que se propón a creación de diversos postos e prazas, 

así como a supresión ou transformación doutros, propoñendo ó Pleno da Corporación 

acorde: 

1. A creación e supresión das prazas e postos que figuran no anexo a esta 

proposta (4 prazas a crear e 9 prazas a suprimir). 

Nas consignacións presupostarias dos gastos de persoal figura unha deducción 

correspondente a tres trimestres das dotacións das prazas de nova creación e 

aquelas prazas vacantes existentes que non se atopan en proceso selectivo 

para a súa provisión, toda vez que non se prevé que as mesmas sexan 

cubertas con anterioridade ó último trimestre do ano en curso. 

2. Aproba-lo cadro de persoal e a relación de postos de traballo deste Concello, 

coas súas retribucións, que se une como anexo a esta proposta, e 

comprensiva dos seguintes apartados: 

a) Postos de traballo reservados a funcionarios de carreira. 

b) Postos de traballo reservados a persoal laboral. 

c) Postos de traballo reservados a persoal eventual. 

d) Postos de traballo reservados a persoal de confianza. 

3. Publica-lo cadro de persoal e relación de postos de traballo aprobados, 

integramente no Boletín Oficial da Provincia, xunto co resumo do Presuposto e 

que se remita copia á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma. 

Os representantes do Grupo Municipal do P.S. de G.-PSOE informan 

favorablemente a relación do cadro de persoal e postos de traballo, conforme figuran na 

proposta da Alcaldía. 

Os representantes do Grupo Municipal do PP e IVIL din que se manifestarán no 

Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a aprobación do cadro 

de persoal e relación de postos de traballo, conforme figura na proposta da Alcaldía". 
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Toma a palabra o Sr. Alcalde indicando que se farán neste punto tódalas 

intervencións relacionadas cos asuntos da Orde do Día da presente sesión e  logo  

votaranse por separado. 

Continúa o señor Alcalde dicindo que este é un Presuposto nivelado, realista, 

aínda que sería fácil facer un presuposto electoralista e incluír nel obras irrealizables. É 

un Presuposto que recolle en ingresos tódolos que se van ingresar e recolle os gastos que 

ten o Concello. En ingresos hai algunhas novidades, pois increméntanse nun 10,9 % e 

figuran cantidades que proveñen de varios convenios urbanísticos. O goberno municipal 

non utilizou toda a financiación que os convenios outorgan, só consignou parte e a 

próxima corporación pode utiliza-las cantidades restantes. Hai transferencias da Xunta de 

Galicia para as obras do Concello, Praza de Abastos, tamén da Deputación para o POL e 

PPC e acódese a un préstamo. En canto ós gastos  soben en xeral dunha maneira moi 

moderada, Protección Civil ten un importante incremento, as actividades de muller 

increméntase nun 50%, Terceira Idade  nun 60%, Xuventude nun 10%, Deportes nun 

10%, consígnase  unha cantidade para paga-las facturas da catástrofe do Prestige, e 

trátase de que veñan varias universidades no verán a Vilagarcía. Tamén hai un erro no 

Presuposto, na partida 352.00, Estacionamento TIR, consignáronse 5.000 €, e deben 

figurar 30.000 €. Con respecto ás inversións, destaca a construcción do Centro 

Sociocultural de Sobradelo, coa compra duns terreos. Tamén hai alumeados públicos, 

pavimentacións, xardíns, centros culturais. Dise que a política do grupo de goberno 

municipal hipoteca a futuras corporacións, e iso é así en tódalas corporacións, pois os 

préstamos páganse durante 10 anos ou máis e o lóxico é endebedarse dentro duns 

parámetros para conseguir infraestructuras que solicitan os veciños. Tamén se fala de 

que Vilagarcía debe facer un plan de saneamento como Santiago, pero Santiago pasa os 

índices de endebedamento, en cambio Vilagarcía non. O capital vivo deste Concello é 

inferior do que establece a lei, e non existe necesidade de facer un plan de saneamento 

financeiro, xa que o Concello de Vilagarcía non necesitou autorización da Xunta de Galicia 

para os préstamos, e o capital vivo aínda vai baixar. Santiago pediu grandes préstamos 

no ano 2001 en previsión da Lei de Estabilidade Presupostaria. Tampouco é certo que A 

Tomada pague as obras da Casa Consistorial, pois as obras do Concello páganse cun 

préstamo e coa financiación da Xunta de Galicia. Por último sobre os impostos, 

sorpréndelle que pareza mal o incremento dos impostos directos que gravan a 

capacidade económica das familias, aquí non se segue a tendencia do Sr. Rato.  
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Tampouco me parece de recibo que se fale das aportacións da Deputación e da Xunta de 

Galicia como xogo da ruleta. Convocase un Pleno só para a o Presuposto, e cunha 

semana de antelación  tiveron os concelleiros a documentación na súa casa, pero 

seguirán dicindo que o tempo é escaso. O Alcalde non calcula certas  cousas (papel, 

Fenosa, luz, persoal, etc.) só prepara as inversións das  concellerías. 

 

Intervén o Sr. Castro Ratón  dicindo que o Alcalde ten un peculiar estilo de facer 

goberno, critica a opinión da oposición antes de coñecela. O Presuposto é un documento 

complexo, para os que participan como voluntarios na política. Dispúxose da 

documentación e fíxose a convocatoria coa antelación legal e un comportamento  

correcto, pero non se presentou dentro do prazo legal o Presuposto do Concello e pode 

entenderse porque xa  non se precisa de pactos con outras forzas políticas, pero outros 

concellos en minoría xa os teñen aprobados (Vigo, Pontevedra...) . 

De entrada quere deixar claro que a súa intervención é política pero hai un ano 

non se debateron os presupostos, e quedouse de normaliza-los documentos contables, 

pero aínda non se fixo nestes presupostos, e debe quedar claro que o B.N.G. está  por 

compartir un Presuposto Os ingresos non dan máis de si, é evidente que hoxe o IBI 

afecta a tódalas familias pois case todas son propietarias, e no debate das taxas incluso 

falaba de subirse ata o 1 %. Non é progresista ir ó aumento do IBI, pois hoxe esa carga 

afecta a toda a poboación. Vilagarcía vai na mesma dirección que tódalas cidades, a 

construcción baixa, dende o ano 2000 ó ano 2003, caeu a construcción. Estase facendo 

caixa cos convenios urbanísticos, pero isto é algo atemporal, non é un recurso estable.  

Santiago fixo un Plan de Saneamento e tivo importantes beneficios. Hai gastos que 

precisan dun recoñecemento extraxudicial, non están aquí tódolos números, pois faltan 

os extrapresupostarios.  Pídense préstamos, pero hai unha práctica sistemática de 

negociar créditos demorando o pago no tempo, que supón un novo período de carencia, 

e quere dicir que haberá anos cunha presión fiscal superior.  

As partidas 6 e 7  de gastos amosan de entrada unha dependencia do crédito, da 

venda de parcelas e dos convenios urbanísticos  e só  un 2,2% sae do presuposto 

ordinario. 

 O Alcalde non fai o paseo fluvial do río do Con porque non ten recursos,  preveuse 

un millón de pesetas para o futuro auditorio, tampouco se vai  pagar ó Consorcio de 

Bombeiros. Deberíase establecer un criterio dunha cantidade de euros por habitante para 
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as festas. Tamén se aposta por unha nova Banda de Música e esta Corporación debería 

asumi-la responsabilidade de logra-la Banda de Música. Hai unha contradición numérica, 

a Área de Comunicación Social  o ano pasado tiña 3 millóns de pesetas por ingresos de 

publicidade na revista municipal, pero este ano só figura medio millón de pesetas  (3.000 

€). As retribucións de altos cargos, e aí está o salario do Alcalde e dos concelleiros 

liberados, increméntase, pese a que esas partidas terían que quedar conxeladas durante 

catro anos. Dentro do Cadro de Persoal non comparte o incremento que figura para o 

cargo de asesor económico, e con respecto ós restantes  enténdeos pero non os 

comparte. 

 E por último non parece que Caixanova sexa a mellor opción de préstamo e aí 

está o cadro comparativo como referencia. 

 

 Intervén o Sr. Rivera Mallo dicindo que o Presuposto é similar ó do ano pasado.  A 

débeda municipal achégase ós 3.000 millóns de pesetas, hai gastos telefónicos 

esaxerados pois ascenden a 16 millóns e medio de pesetas, e deberían suprimirse os 

teléfonos á carta. 

 Hai facturas con prezos excesivos, quizais pola demora no pago. Hai unha partida 

de 11 millóns de pesetas para a Banda de Música e esta non existe. En canto á 

adquisición dunha fotocopiadora de 2.600.000 pesetas,parece excesivo e podería ser 

conveniente facer traballos fóra do Concello. Fálase dun equipamento escultórico para 

lembra-la catástrofe do Prestige, e ó Presidente da Xunta de Galicia,  o IVIL suxeriulle 

que se colocaran uns equipos escultóricos por toda Galicia. Tamén figuran os ingresos 

por convenios urbanísticos, venda de parcelas etc. Finalmente anuncia  o voto en contra 

do seu grupo. 

 

 Intervén o Sr. Portas Acha indicando que houbo falta de tempo para o seu 

estudio. Non se  coñece a relación de debedores do Concello, e haberá que acudir a un 

crédito extraordinario para que os acredores cobren e endebedarnos un pouco máis. Os 

presupostos son mellorables, pero sendo conscientes de que os servicios teñen que 

funcionar vanse abster. 

 

 Contesta o Sr. Alcalde  que hai unha cousa coa que está de acordo: esto non dá 

máis de si. O P.P. deu mostras de sensatez ultimamente pero non critica as negativas. O 
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parque fluvial está  incluído en dúas iniciativas, e non se  fixo ata agora para que 

traballen nel traballadores desempregados. Só hai unha cantidade simbólica para o 

equipamento do auditorio porque non se sabe cando vai empezar a funcionar, pero hai 

unha partida para a calefacción, limpeza etc. Subvencionanse iniciativas culturais, pero 

hai máis diñeiro para as iniciativas culturais do grupo de goberno, hai máis festas para 

todos, Santa Rita, San Roque e ás demais  mándaselle grupos, bandas de música, Etc.. A 

Banda de Música non  era municipal, era un padroado e o concello apoiábaa e esixía 

contraprestacións para todo o municipio, pero ó final as comisións de festas non querían 

á Banda de Música de Vilagarcía porque se negaban a tocar, a nova  banda funcionará 

este verán, e ten como base a Escola Municipal de Música. Hai unha área de 

comunicación social, e o Sr. Castro Ratón exprésase con contundencia nela, a revista 

conta a realidade vilagarciá. Cuestionase que o Alcalde e os concelleiros liberados 

incrementen un 2% os seus salarios ó igual que os funcionarios. 

 

 Continúa o Sr. Alcalde contestando que  ós bancos, de cada  100 pesetas se lle 

deben 13. A factura do teléfono é importante, pero as chamadas e os números de 

teléfonos están limitados.  Das dúas fotocopiadoras  unha  é para a Biblioteca e a outra 

para Rendas, e vaise compartir con Intervención e Tesourería. Vendeuse a parcela do 

Asilo e a outra está en Vilaxoán,  coa súa venda farase un centro sociocultural no porto 

de Vilaxoán, e os convenios urbanísticos aprobáronse no Pleno. 

 O Sr.Alcalde di que a relación de debedores aparece na liquidación do presuposto, 

e sobe o gasto corrente, porque se crean novas prazas e se incrementa o gasto, entre 

outras cousas. 

 Contesta  o Sr. Castro Ratón que lle gustaría visualiza-la renegociación pois non 

hai máis prazo, pero hai un custo financeiro que se incrementa. Os programas Proder e 

Agader van ata o 2007, e débese  buscar un equilibrio para tódalas festas municipais.  

 Intervén o Sr. Alcalde sinalando que no informe do Interventor se expoñen os 

motivos da elección a favor de Caixanova. Sobe o gasto financeiro o 0,7%. Os programas 

europeos (Proder e Agader) veñen fixados así. A Banda de Música non se debe vencellar 

co Concello, debe ter un carácter de voluntariado, non de profesionalidade. O tema da 

revista é o resultado de conseguir un aforro na edición da revista, hai ofertas que 

melloran economicamente a edición.  
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 VOTACIÓN E ACORDO.- Con quince votos a favor dos membros pertencentes ós 

grupos políticos  municipais do P.S. de G-PSOE, e P.P., e cinco abstencións, dos membros 

dos grupos políticos municipais do IVIL e BNG., 

 

 ACÓRDASE: 

 

A aprobación do cadro de persoal e relación de postos de traballo, tal e como se 

describe nos antecedentes deste acordo.  

 

 

3.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE CRÉDITOS 

RECOÑECIDOS ( CATÁSTROFE DO PRESTIGE).- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 

dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e 

Especial de Contas, en sesión celebrada o día 17 de febreiro de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta da Memoria da Alcaldía-Presidencia na que se expón que, como 

consecuencia do accidente do Buque Prestige, foi necesario adquirir ou repoñer diversos 

materiais necesarios para a limpeza, rexeneración ou recuperación de colectores, 

recipientes, pas, angazos, equipos, etc., cun importe de 18.014,08 €, segundo relación 

que se adxunta ó expediente, e que, de conformidade co establecido nos artigos 26.2.C e 

60.2, do Real Decreto 500/90 de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do 

Título VI da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, poderán 

aplicarse os créditos do Presuposto vixente ás obrigacións procedentes de exercicios 

anteriores, previo recoñecemento extraxudicial de créditos polo Pleno Municipal, 

orixinadas pola non existencia de dotación presupostaria no exercicio do que proceden, 

polo que, en función do anteriormente exposto propón ó Pleno da Corporación adopte o 

seguinte acordo: 

“Aproba-la relación de facturas por importe de 18.014,08 €, correspondentes ós 

gastos necesarios para a reposición de materiais para limpeza, rexeneración ou 

recuperación de colectores, recipientes, pas, angazos, etc., como consecuencia do 

accidente do Buque Prestige”. 

A Comisión, por unanimidade, informa favorablemente a proposta da Alcaldía-

Presidencia nos seus propios termos". 
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VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. concelleiros presentes, 

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-la relación de facturas por importe de 18.014,08 €, correspondentes ós 

gastos necesarios para a reposición de materiais para limpeza, rexeneración ou 

recuperación de colectores, recipientes, pas, angazos, etc., como consecuencia do 

accidente do Buque Prestige, tal e como se transcribe nos antecedentes deste acordo. 

 

 

4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE GASTOS 

PLURIANUAIS DO PRESUPOSTO DE 2003.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 

dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e 

Especial de Contas, en sesión celebrada o día 17 de febreiro de 2003, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da Memoria da Alcaldía-Presidencia en relación coas obras de carácter 

plurianual que se inclúen no Presuposto de Inversións do ano 2003, segundo o seguinte 

detalle: 

 

NOME                          IMPORTE      2003              2004 

ALUMADOS PÚBLICOS 

NO MUNICIPIO                              180.303,63 €    60.101,21 €   120.202,42 € 

PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS 

NO MUNICIPIO                             180.303,63 €     60.101,21 €   120.202,42 € 

ENSANCHE VIAL 

EN CORNAZO(Conv. Igrexa)            60.101,21 €    12.020,24 €     48.080,97 € 

TOTAL ............ 420.708,47 €   132.222,66 €    288.485,81 € 

 

 Dáse conta así mesmo do informe do Interventor do 

Concello, do que resulta que conforme ó establecido no artigo 
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155 da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das 

Facendas Locais, modificada pola Lei 50/98 e Real Decreto 

500/90, do 20 de abril, nos seus artigos 79 a 88 e á Base Nº 

25 de execución do Presuposto, polo que se autorizan ás 

Corporacións Locais a adquirir compromisos de gastos que 

teñan que estenderse a exercicios posteriores a aquel no que 

se autoricen, sempre que a súa execución se inicie no propio 

exercicio e que, ademais, tales gastos estean, entre outros, 

destinados a obras de inversións e transferencias de capital, 

propón ó Pleno da Corporación Municipal adopte o seguinte 

acordo, conforme ó informe do Interventor, do que tamén 

dáse conta: 

 “Aprobar, como gastos de carácter plurianual, as obras reseñadas anteriormente 

nesta Memoria da Alcaldía, por importe de 420.708,47 € e con cargo ós créditos das 

anualidades correspondentes”. 

 Os representantes do Grupo Municipal do P.S. de G.-PSOE informan 

favorablemente a aprobación dos gastos de carácter plurianual, tal e como figura na 

Memoria da Alcaldía. 

 Os representantes dos Grupos Municipais do PP e do IVIL din que se manifestarán 

no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

 En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a aprobación dos 

gastos de carácter plurianual do Presuposto de 2003, tal e como figura na Memoria da 

Alcaldía-Presidencia. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.- Con quince votos a favor dos membros pertencentes ós 

grupos políticos  municipais do P.S. de G-PSOE, e P.P., e cinco abstencións, dos membros 

dos grupos políticos municipais do IVIL e BNG., 

 

 ACÓRDASE: 
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A aprobación dos gastos de carácter plurianual do Presuposto de 2003, tal e como 

se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DO EXPEDIENTE DE 

GASTOS PLURIANUAIS, PRODER II E AGADER.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 

dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e 

Especial de Contas, en sesión celebrada o día 17 de febreiro de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta da Memoria da Alcaldía-Presidencia da que resulta que a Corporación 

Municipal, en sesión celebrada o día 28 de xaneiro do ano 2002, aprobou o gasto 

plurianual, á petición da Fundación Comarcal do Salnés, para a implantación da 

INICIATIVA PRODER II E AGADER, comprometéndose este Concello a unha aportación 

económica, nos exercicios 2002 a 2006, por importe total de 129.818,61 €, e de que, con 

data 28 de xaneiro de 2003 recíbese escrito de dita Fundación polo que, conforme ó 

acordado en sesión extraordinaria da mesma, celebrada o 12 de novembro de 2002, 

establécese unha variación das cantidades a aportar polos Concellos integrantes do 

antedito Programa, polo que propón ó Pleno da Corporación se adopte o seguinte acordo, 

conforme ó informe do Interventor, do que tamén dáse conta: 

 “Aproba-las aportacións de carácter plurianual para a implantación da INICIATIVA 

PRODER II E AGADER, comprometéndose a aportar nos respectivos Presupostos as 

cantidades seguintes: 

 

ANO 2003         ANO 2004             ANO 2005             ANO 2006            TOTAL 

23.436,36          19.456,39              20.275,99              22.109,29        85.278,03. 

 

 Os representantes dos Grupos Municipais do P.S. de G.-

PSOE e do IVIL informan favorablemente a proposta da 

Alcaldía-Presidencia nos seus propios termos. 

 Os representantes do Grupo Municipal do PP din que se manifestarán no Pleno e, 

polo tanto, abstéñense. 

 



 

   
 

 

12 

 En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a proposta da Alcaldía-

Presidencia, en relación co expediente de gastos plurianuais PRODER II E AGADER, nos 

seus propios termos". 

 

VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. concelleiros presentes, 

 

 ACÓRDASE: 

Aproba-las aportacións de carácter plurianual para a implantación da INICIATIVA 

PRODER II E AGADER, comprometéndose a aportar nos respectivos Presupostos as 

cantidades seguintes: 

 

ANO 2003           ANO 2004           ANO 2005             ANO 2006            TOTAL 

23.436,36            19.456,39             20.275,99             22.109,29        85.278,03. 

 

6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS PRESUPOSTOS DO EXERCICIO DE 

2003, CORRESPONDENTES Ó CONCELLO E Á F.P.S.D.M., E BASES DE EXECUCIÓN 

DE AMBOS PRESUPOSTOS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 

Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en 

sesión celebrada o día 17 de febreiro de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta da Memoria explicativa do Presuposto Municipal para o exercicio de 

2003, que formula a Alcaldía-Presidencia, da que resulta un estado de gastos por un 

importe total de 19.515.097,10 € e un estado de ingresos por un importe total igual ó de 

gastos, así como dos informes económico-financeiro de Intervención e as Bases de 

Execución deste Presuposto. 

 

 MEMORIA EXPLICATIVA DO CONTIDO DO PRESUPOSTO E DAS PRINCIPAIS 

MODIFICACIÓNS QUE PRESENTA EN RELACIÓN CO PRESUPOSTO DO EXERCICIO 

DE 2002 
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QUE FORMULA O ALCALDE-PRESIDENTE, EN CUMPRIMENTO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 

149.1 a) DA LEI 29/1988, DO 28 DE DECEMBRO, E 18.1 a) DO REAL DECRETO 500/1990, 

DO 20 DE ABRIL. 

 

 Procedéndose á formación do Presuposto desta Entidade, correspondente ó exercicio 

de 2003, o contido do  mesmo, en síntese, é o seguinte: 

 

 ESTADO DE GASTOS 

 

 En relación cos gastos correntes, prevíronse os correspondentes créditos destinados 

a persoal, en función das novas retribucións reguladas na Lei 50/02 do 30 de decembro, 

dos Presupostos Xerais do Estado. 

 

 Tomando como antecedente as necesidades dos distintos servicios que deben 

presentarse durante o exercicio económico, formulados polos responsables dos mesmos, 

consignáronse os créditos necesarios para atende-la compra de bens correntes expresados 

no capítulo II, dentro das posibilidades económicas desta entidade. 

 

 Igualmente fíxanse as cantidades suficientes para facer fronte ó pago de intereses e 

amortizacións que se reflicten nos capítulos III e IX. 

 

 Ó obxecto de previ-la concesión de subvencións e axudas económicas, que poidan 

outorgarse ó longo do exercicio, consígnanse créditos no capítulo IV, dentro das nosas 

posibilidades presupostarias, así como para facer fronte a outras atencións derivadas de 

obrigas adquiridas con outros entes, e a aportación á Fundación Pública de Servicios 

Deportivos Municipais, por importe de 1.196.921,86 euros. 

 En canto ás operacións de capital dotáronse as correspondentes partidas nos 

Capítulos VI e VII, para poder afronta-la execución das obras e servicios que, de forma 

breve, se expresan de seguido: 
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PARTIDA 

ECONÓMICA            DENOMINACIÓN                        IMPORTE 

 

600  Inversións en terreos..................  38.164,36  

601        Outras inversións...................... 242.662,06  

611  Outras inversións...................... 1.397.874,13 

622  Edificios e outras construccións....... 1.422.442,93 

623  Maquinaria, instalacións e ferramenta.. 78.824,21 

624  Material transporte.................... 48.006,00  

625  Mobiliario e utensilios................... 64.277,92 

626  Equipos procesos informáticos.......... 79.830,36  

628  Outras Inversións...................... 6.010,12 

763  Id. a Mancomunidades da Entidade Local. 141.684,64 

766  Id. a outras Entid.que agrupen municip. 23.436,36 

767  Id. a Consorcios....................... 15.718,63 

              

  TOTAL CAPÍTULOS VI e VII............... 3.558.931,72 

 En consecuencia, resulta que as principais modificacións que se introducen no Estado 

de Gastos e a nivel de clasificación económica e funcional, son as que, de forma resumida 

se indican seguidamente: 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: 

CAPÍTULO CONSIGNACIÓN/02 CONSIGNACIÓN/03 
DIFERENCIA 

I 6.216.242,56 6.695.817,26 + 479.574,70 

II 5.247.852,77 5.472.501,15 + 224.648,38 

III   516.482,57 520.181,93 +   3.699,36 

IV 1.109.978,02 1.196.921,86 +  86.943,84 

VI 2.654.103,85 3.378.092,09 + 723.988,24 

VII   317.787,96 180.839,63 - 136.948,33 

VIII 0 0 0 

IX 1.538.575,20 2.070.743,18 + 532.167,98 

TOTAIS 17.601.022,93 19.515.097,10 + 1.914.074,17 
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 

 

GRUPO FUNC  CONSIGNACIÓN/02 CONSIGNACIÓN/03 
DIFERENCIA 

0 2.055.057,77 2.590.925,11 + 535.867,34 

1 1.764.420,02 2.223.615,70 + 459.195,68 

2 1.360.790,06 1.530.920,85 + 170.130,79 

3 2.220.499,09 2.310.268,80 +  89.769,71 

4 7.229.632,15 7.726.798,41 + 497.166,26 

5 1.393.270,89 1.364.669,80 -  28.601,09 

6 829.557,63 888.354,92 +  58.797,29 

7 158.540,19 236.033,51 +  77.493,32 

9   589.255,13 643.510,00 +  54.254,87 

TOTAIS 17.601.022,93 19.515.097,10 + 1.914.074,17 

 

 ESTADO DE INGRESOS 

 

 En canto ós recursos ordinarios comprendidos nos capítulos I ó V, foron consignados 

todos aqueles que procede, tomándose como base as ordenanzas en vigor, as participacións 

nos tributos do Estado e da Comunidade Autónoma, así coma as demais que legalmente 

corresponden liquidar durante o exercicio. 

 

 Polo que respecta ós recursos de capital, para financia-las inversións comprendidas 

no Estado de Gastos, destínanse os seguintes: 

EUROS 

Ingresos Patrimoniais (convenios urbanísticos).. 506.330,06 

Alleación inversións reais...................... 194.545,85 

Transferencias de capital....................... 706.874,13 

Préstamos a concertar........................... 2.070.743,18 

Cambio finalidade préstamo B.C.L. nº.42581034... 60.101,21 
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     Conseguintemente, infírese, que as principais modificacións que presenta o Estado de 

Ingresos, en relación co Presuposto do exercicio anterior, son as que, en resumo, se 

expresan de seguido: 

 

CAPÍTULO CONSIGNACIÓN/02 CONSIGNACIÓN/03 
DIFERENCIA 

I 5.132.679,53 5.454.803,00 + 322.123,47 

II   781.387,86 857.468,00 +  76.080,14 

III 3.593.167,22 3.878.833,67 + 285.666,45 

IV 5.103.217,81 5.716.113,00 + 612.895,19 

V    39.119,09 575.609,06 + 536.489,97 

VI   234.241,28 194.551,85 -  39.689,43 

VII 615.430,70 706.874,13 +  91.443,43 

VIII           0 0 0 

IX 2.101.779,44 2.130.844,39 +  29.064,95 

TOTAIS 17.601.022,93 19.515.097,10 + 1.914.074,17 

 

 Dáse conta, así mesmo, da Memoria explicativa do Presuposto da Fundación 

Pública de Servicios Deportivos Municipais, que presenta o Presidente da citada 

Fundación, da que resulta un estado de gastos por un importe total de 657.912,00 € e un 

estado de ingresos polo mesmo importe que o de gastos, que se integra no Presuposto 

Xeral Municipal, e dáse conta, así mesmo do informe do Interventor. 

 

 MEMORIA EXPLICATIVA, E DO SEU CONTIDO QUE FORMULA O SR. 

PRESIDENTE DA F.P.S.D.M., EN CUMPRIMENTO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 149.1, 

a)  DA LEI 39/1988, DE 28 DE DECEMBRO, E 18.1 a)  DO REAL DECRETO  

500/1990, DE 20 DE ABRIL. 

 

 Procedéndose á formación do Presuposto da Fundación Pública de Servicios 

Deportivos Municipais, correspondente ó exercicio de 2003, o contido do mesmo, en síntese 

é o seguinte: 
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ESTADO DE GASTOS 

 

 En relación cos gastos correntes, prevense os correspondentes créditos destinados a 

persoal en función das retribucións reguladas na Lei 50/02, de 30 de decembro, de 

Presuposto Xerais do Estado. 

 

 Tomando como antecedente as necesidades dos distintos servicios que deben 

prestarse durante o exercicio económico, consignáronse os necesarios créditos para atender 

á compra de bens correntes expresados no capítulo 2º, dentro das posibilidades económicas 

desta Fundación. 

 

 Ó obxecto de preveni-la concesión de subvencións e axudas económicas, que poidan 

outorgarse ó longo do exercicio, consígnanse créditos no capítulo 4º, dentro das nosas 

posibilidades presupostarias, así como para facer fronte a outras atencións derivadas de 

obrigacións adquiridas con otros entes, por importe de 105.006,00 €. 

 

 En  canto  ás  operacións  de  capital dotaranse as correspondentes partidas no 

capitulo VI, para poder afronta-las compras de material necesario para o funcionamento 

da oficina e dos servicios da Fundación: 

 

PARTIDA 

ECONÓMICA  DENOMINACIÓN             IMPORTE 

623   Maquinaria, instalacións e ferramentas     4.500,00 

623,01  Material Deportivo       4.000,00 

625   Mobiliario e utensilios           811,00 

626   Equipos procesos Información          60,00 

    TOTAL CAPITULO VI ............     9.371,00 

 

 En consecuencia, resulta que as principais modificacións que se introducen no 

estado de gastos tanto a nivel de clasificación económica como funcional, son as que, de 

forma resumida se indican: 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: 

 

CAPÍTULO CONSIGNACIÓN  02 CONSIGNACIÓN 03  DIFERENCIA 

   

    I  243.261,30   240.650,00   -2.611,30 

   II  254.684,42   302.885,00   48.200,58 

   IV  102.178,06   105.006,00    2.827,94 

   VI      9.616,19       9.371,00      -245,19 

TOTAL  609.739,97   657.912,00   48.172,03 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 

 

GRUPO FUN.    CONSIGNACIÓN 02 CONSIGNACIÓN 03  DIFERENCIA 

 4  609.739,97  657.912,00    48.172,03 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

 En canto ós recursos ordinarios comprendidos nos Capítulos I ó V, foron consignados 

todos aqueles que proceden, tomándose como base a ordenanza en vigor da taxa por 

utilización de instalacións deportivas, así como transferencias correntes procedentes do 

Concello e da Deputación. Representando as primeiras o 90% do presuposto de ingresos da 

Fundación. 

 

 Conseguintemente as principais modificacións que presenta o estado de ingresos, en 

relación co presuposto do exercicio anterior, son as que, en resumo, se relacionan a 

continuación: 
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CAPÍTULO CONSIGNACIÓN  02 CONSIGNACIÓN 03  DIFERENCIA 

  III     36.662,81     36.600,00        - 62,81 

  IV   573.065,14   621.300,00   48.234,86 

   V            12,02            12,00           -0,02 

TOTAL    609.739,97   657.912,00    48.172,03 

 

 Os representantes do Grupo Municipal do P.S. de G.-PSOE informan 

favorablemente a aprobación do Presuposto Municipal para o exercicio de 2003 e do 

Presuposto da Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais para o mesmo 

exercicio, nos seus propios termos. 

 Os representantes dos Grupos Municipais do PP e do IVIL din que se manifestarán 

no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a aprobación do 

Presuposto Municipal do exercicio de 2003 e as súas Bases de Execución e o Presuposto 

da Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais, e as súas Bases de Execución, 

tal e como aparecen redactados". 

 

 

VOTACIÓN E ACORDO.- Con once votos a favor, dos membros pertencentes ó 

grupo político  municipal do P.S. de G-PSOE, cinco en contra, dos membros pertencentes 

ós grupos políticos municipais do IVIL e BNG., e catro abstencións, dos membros do 

grupo político municipal do P.P., 

 

 ACÓRDASE: 

 

A aprobación do Presuposto Municipal do exercicio de 2003 e as súas Bases de 

Execución e o Presuposto da Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais,  e as 

súas Bases de Execución, para o exercicio de 2003, tal e como se describen nos 

antecedentes deste acordo, coa segunte corrección no Presuposto Municipal do exercicio 

de 2003: 
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RESUMO XERAL DO PRESUPOSTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS, ANO 2003 

 

ESTADO DE GASTOS POR PARTIDAS 

 

CONCEPTO   EXPLICACIÓN     IMPORTE  

CAP. 2   GASTOS DE BENS CORRENTES   5.497.501,15 

                   _____________  

   SUMA TOTAL                             19.540.097,10  

 

RESUMO XERAL DO PRESUPOSTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN, ANO 

2003 

 

ESTADO DE GASTOS POR PARTIDAS 

 

 

CONCEPTO  EXPLICACIÓN      IMPORTE  

G. FUNCIÓN. 5 PRODUC. DE BENS PÚBL. DE CARÁCT. ECONÓM. 1.389.669,80 

                   ____________ 

   SUMA TOTAL                                                 19.540.097,10  

 

 

RESUMO XERAL DO PRESUPOSTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS, ANO 

2003 

 

RELACIÓN DE INGRESOS 

 

CONCEPTO   EXPLICACIÓN     IMPORTE  

CAP. 3   TAXAS E OUTROS INGRESOS  3.903.833,67 

                  _____________  

   SUMA TOTAL                             19.540.097,10  
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7.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DE 

PRÉSTAMO PARA FINANCIAR OBRAS DE INVERSIÓN (PRESUPOSTO DE 2003).- 

Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime 

Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 17 de 

febreiro de 2003, do seguinte teor: 

 

 "Dáse conta da Memoria da Alcaldía-Presidencia da que resulta que no Presuposto 

Municipal para o exercicio de 2003 contémplanse obras de inversión, sendo necesario, 

para a súa financiación, acudir a unha operación de préstamo por importe de 

2.070.743,18 €, polo que solicitáronse ofertas a distintas entidades de créditos e, 

presentadas as propostas e visto o informe do Interventor de Fondos, resulta máis 

favorable para o Concello a de CAIXANOVA, en canto a tipo de interese, comisións e 

mellora ofrecida, segundo o cadro comparativo que se achega á Memoria, polo que 

propón ó Pleno da Corporación Municipal acorde: 

 “Aproba-la concertación dunha operación de préstamo con CAIXANOVA, por 

importe de 2.070.743,18 €, destinado a financia-las obras de inversión incluídas no 

Presuposto Municipal do ano 2003, nas condicións especificadas na súa oferta, que se 

transcriben a continuación e afectando en garantía os recursos procedentes do Imposto 

sobre Bens Inmobles Urbanos, facultando ó Sr. Alcalde para formaliza-los documentos 

necesarios para a citada operación: 

- Tipo de interese:  1º Período:  3,50%. 

Resto:  Euribor + 0,05. 

    Euribor anual:  Límites variación:  Mínimo: 3,50%. 

                  Máximo: 7,50%. 

- Gastos iniciais e de corretaxe:  Exento. 

- Prazo:  14 anos.  2 anos de carencia e 12 de amortización. 

- Liquidación:   Interese:  Trimestral. 

Amortización:  Trimestral”. 

 Os representantes do Grupo Municipal do P.S. de G.-PSOE informan 

favorablemente a proposta da Alcaldía-Presidencia nos seus propios termos. 

 Os representantes dos Grupos Municipais do PP e do IVIL din que se manifestarán 

no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
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 En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a aprobación da 

concertación dun préstamo para financia-las obras de inversións do Presuposto de 2003, 

de conformidade coa Memoria da Alcaldía-Presidencia". 

 

VOTACIÓN E ACORDO.- Con once votos a favor, dos membros pertencentes ó 

grupo político  municipal do P.S. de G-PSOE, tres en contra, dos membros pertencentes ó 

grupo político do IVIL, e seis abstencións, dos membros dos grupos políticos municipais 

do P.Pe BNG., 

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-la concertación dunha operación de préstamo con CAIXANOVA, por 

importe de 2.070.743,18 €, destinado a financia-las obras de inversión incluídas no 

Presuposto Municipal do ano 2003, nas condicións especificadas na súa oferta, que se 

transcriben a continuación e afectando en garantía os recursos procedentes do Imposto 

sobre Bens Inmobles Urbanos, facultando ó Sr. Alcalde para formaliza-los documentos 

necesarios para a citada operación 

 

8.- ROGOS E PREGUNTAS 

 

 Polos señores concelleiros que se citan a continuación, formúlanse os seguintes 

Rogos e Preguntas: 

O Sr. Castro Ratón pregunta ó Sr. Alcalde se poden contar con el en Madrid o 

próximo domingo na manifestación de Nunca Máis. 

Contesta o Sr. Alcalde que ten un compromiso anterior que lle impide acudir, 

casar unha parella, pero que hai concelleiros do P.S. de G-PSOE que van estar na 

manifestación. 

 Por parte do público asistente á sesión, non se formulan rogos e preguntas.  

E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Alcalde, levántase a sesión sendo 

as vinteúnha horas e corenta minutos, da que se estende a presente acta, e eu como 

Secretaria dou fe. 


