CONCELLO DE REDONDELA

Dado que o artigo 21.2 do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se ,
polo que se desenvolve o Capítulo Primeiro do Título Sexto da Lei 39/88, de 28 de
decembro, Reguladora das Facendas Locais sinala que "En ningún caso terán
singularmente a consideración de prorrogables as modificacións de crédito nin os
créditos destinados a servizos ou programas que deban concluír no exercicio anterior
ou estean financiados con crédito ou outros ingresos específicos o afectados que,
exclusivamente, se fosen a percibirse en dito exercicio".
Vistas as prórrogas dos orzamentos do ano 2010 para os anos 2011 e 2012 e os
criterios utilizados en ditas prórrogas. Vista a prórroga do orzamento do ano 2012 para o
ano 2013 e os criterios utilizados en dita prórroga. Vista a prórroga do orzamento do ano
2013 para o ano 2014 e os criterios utilizados en dita prórroga. Vista a prórroga do
orzamento do ano 2014 para os anos 2015 e 2016 e os criterios utilizados en dita
prórroga. Vista a prórroga do orzamento do ano 2016 para os anos 2017 e 2018 e os
criterios utilizados en dita prórroga.
Vistos e lidos os Informe da Intervención Municipal de 29 de decembro de 2018,
con referencia ASR-29.12.18.3 de cinco páxinas con antecedentes, lexislación aplicable,
doce consideracións e conclusión; e ASR-29.12.18.4 de dezanove páxinas con
antecedentes, lexislación aplicable, consideracións e conclusión
En función das competencias do artigo 21.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril,
reguladora das Bases do Réxime Local.
RESOLVO:
Primeiro.- A aprobación do Orzamento prorrogado do ano 2018 mentres non se
aprobe o Orzamento correspondente ó ano 2019.
Segundo.- Que, en cumprimento do establecido no artigo 21.2 do Real Decreto
500/1990, se practiquen os seguintes axustes á baixa:
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Carlos López Quintáns (2 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 30/12/2018
HASH: fc952bac18fb373526d7b8e9276fb8ed

Visto que a esta data non existe orzamento aprobado para o exercicio 2019, o
que constitúe o suposto de feito a que se refiren os dous artigos anteriores.
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Tendo en conta que os artigos 169.6 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e
21 do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primeiro
do Título Sexto da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais
sinalan que "Se ó iniciarse o exercicio económico non entrase en vigor o orzamento
correspondente, considerarase automaticamente prorrogado o do anterior cos seus
créditos iniciais... e ata a entrada en vigor do novo orzamento”.

RESOLUCIONS DE ALCALDIA

Javier Bas Corugeira (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 29/12/2018
HASH: 0db04b51fab1f7ab44a3b788124068f2

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

CONCELLO DE REDONDELA

Créditos iniciais 18

Axustes baixa

1

Gastos de persoal
Gastos correntes en
bens e servicios
Gastos financeiros
Transferencias
correntes
Fondo de continxencia
e outros imprevistos
Investimentos reais
Transferencias de
capital
Activos financeiros
Pasivos financeiros
TOTAL

6.438.865,15 €

103.056,02 €

Créditos
prorrogados
6.335.809,13 €

7.860.212,41 €

56.474,23 €

7.803.738,18 €

79.749,21 €

0,00 €

79.749,21 €

1.502.443,32 €

183.000,00 €

1.319.443,32 €

50.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

2.312.218,32 €

20.873,710 €

2.291.344,61 €

401,00 €

0,00 €

401,00 €

36.000,00 €
901.569,50 €
19.181.458,91 €

0,00 €
0,00 €
363.403,96 €

36.000,00 €
901.569,50 €
18.818.054,95€

2
3
4
5
6
7
8
9

As baixas que se realizarán no capítulo 6 de gastos produciranse na seguinte
aplicación orzamentaria 1331A/63200 “Ordenación do tráfico e estacionamento /
Edificios e outras construccións” por importe de 20.873,71 €.
No capítulo 4 de gastos as únicas partidas que non se prorrogarán serán as
aplicacións orzamentarias que se refiren a convenios ou a subvencións que finalizan no
ano 2018 e a aplicación orzamentaria 2411A/4890029 e que ascenden á cantidade de
183.000 €.
No capítulo 1 non se prorrogan cantidades referentes a aplicacións que recollían
ós funcionarios interinos adscritos ó programa experimental de emprego e as
indemnizacións a dous obradoiros xa rematados e que ascenden á cantidade de
56.474,23 €.
Por último, no capítulo 2 non se prorrogarán as aplicacións orzamentarias
2411A/2270619 “Emprego / Traballos realizados por outras emp Redemprega” por
importe de 19.388,95 €, 2411A/2270620 “Emprego / Traballos realizados por outras
emp VilaBela” por importe de 20.000,00 € e 2411A/2272600 “Emprego / Programas
externo plan integral emprego 18-19” por importe de 17.085,28 €.
Terceiro.- De conformidade co sinalado nas disposicións legais anteriores, as
limitacións cuantitativas non serán aplicables ás previsións do Estado de Ingresos; polo
tanto, as mesmas prorrogaranse sen sufrir axuste algún, sendo o seu resumo por
capítulos o seguinte:
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EXPRESIÓN
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CAP
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ESTADO DE GASTOS

CONCELLO DE REDONDELA

ESTADO DE INGRESOS

Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas, prezos públicos
e outros ingresos
Transferencias
correntes
Ingresos patrimoniais
Venda de
investimentos reais
Transferencias de
capital
Activos financeiros
Pasivos financeiros
TOTAL

3
4
5
6
7
8
9

Axustes

Previsións
prorrogadas
7.919.978,16 €
455.000,00 €

2.447.695,00 €

2.447.695,00 €

8.204.176,76 €

8.204.176,76 €

38.608,99 €

38.608,99 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

36.000,00 €
80.000,00 €
19.181.458,91 €

36.000,00 €
80.000,00 €
19.181.458,91 €

Cuarto.- Que así mesmo, quedan prorrogadas as previsións dos estados de
ingresos e gastos de Radio Redondela, S.L. coa seguinte previsión:
PREVISIÓN DE GASTOS
Previsións
iniciais 2018

EXPRESIÓN
60200000
62200000
62300000
62910000
62600000
62930000
62940000
63100000
64000000
6420000

Material de consumo e
reposición
Mantemento
Servicios de profesionais
independentes
EMUGA
Servizos bancarios
Material de oficina
Teléfono
Outros tributos
Persoal
Seguridade Social
TOTAL

Axustes á
baixa

Previsións
prorrogadas

150,00 €

150,00 €

3.030,00 €

3.030,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

500,00 €
160,00 €
160,00 €
3.021,52 €
260,00 €
44.009,56 €
13.708,92 €
68.000 €

500,00 €
160,00 €
160,00 €
3.021,52 €
260,00 €
44.009,56 €
13.708,92 €
68.000 €

ESTADO DE INGRESOS
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Previsións iniciais
18
7.919.978,16 €
455.000,00 €
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EXPRESIÓN
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CAP

CONCELLO DE REDONDELA

EXPRESIÓN
74000000

Transferencias do Concello
TOTAL

Previsións
iniciais 2018
68.000 €
68.000 €

Axustes á baixa

Previsións
prorrogadas
68.000 €
68.000 €
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RESOLUCIONS DE ALCALDIA

Quinto.- A prórroga igualmente automática das bases de execución do orzamento
do ano 2018.

