Carlos López Quintáns (1 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 27/07/2018
HASH: 46c94e93cfe623525366d622c38074ca

CARLOS LÓPEZ QUINTÁNS, SECRETARIO XERAL DO CONCELLO DE
REDONDELA
CERTIFICO: que no Pleno do Concello, na sesión ordinaria núm. 9 celebrada o
26/07/2018, a seguinte proposta de acordo ditamidada favorablemente na
Comisión Informativa Permanente de Economía e Facenda, coa emenda
proposta do alcalde, obtivo 09 votos a favor do PP, 08 votos en contra (06
PSOE, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito) e 04 abstencións de AER,
resultando aprobada coa maioría legalmente esixida:
“PROPOSTA DA PRESIDENCIA DA COMISIÓN DA COMISIÓN
INFORMATIVA DE ECONOMÍA E FACENDA

E estas son as motivacións que levan a propor a esta Comisión
Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local:
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello, que
ascende cos seguintes resumes:
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA - INGRESOS
TOTAL ORZAMENTO

IMPORTE

Total capítulo 1

IMPOSTOS DIRECTOS

7.919.978,16 €

Total capítulo 2

IMPOSTOS INDIRECTOS

Total capítulo 3

TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

2.447.695,00 €

Total capítulo 4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

8.204.176,76 €

Total capítulo 5

INGRESOS PATRIMONIAIS

Total capítulo 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Total capítulo 8

ACTIVOS FINANCEIROS

36.000,00 €

Total capítulo 9

PASIVOS FINANCEIROS

80.000,00 €

TOTAL

455.000,00 €

38.608,99 €
0,00 €

19.181.458,91 €
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Vista a estructura orzamentaria aprobada na orde EHA/3565/2008 de 3
de decembro pola que se aproba a estructura dos orzamentos das entidades
locais, que no estado de ingresos recóllense previsións razoables dos ingresos
que se prevén liquidar, e no estado de gastos, os créditos necesarios para
atender as obrigas esixibles a Corporación, que se forma o orzamento con toda
a documentación prevista na lexislación vixente e que o mesmo atópase
equilibrado cumprindo así co disposto no artigo 165 do TRLFL.

CERTIFICADO

Javier Bas Corugeira (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 27/07/2018
HASH: 0db04b51fab1f7ab44a3b788124068f2

Visto o proxecto de orzamento Xeral para o exercicio 2018, que inclúe o
orzamento municipal e o da Sociedade Mercantil “Radio Redondela, S.L.”.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA - GASTOS
TOTAL ORZAMENTO

IMPORTE

Total capítulo 1

GASTOS DE PERSOAL

6.438.865,15 €

Total capítulo 2

GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

7.860.212,41 €

Total capítulo 3

GASTOS FINANCEIROS

Total capítulo 4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

Total capítulo 6

INVERSIONS REAIS

Total capítulo 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Total capítulo 8

ACTIVOS FINANCEIROS

401,00 €

Total capítulo 9

PASIVOS FINANCEIROS

36.000,00 €

1.502.443,32 €
50.000,00 €
2.312.218,32 €

19.181.458,91 €
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS - GASTOS
IMPORTE

Área de gasto 1

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

8.560.902,02 €

Área de gasto 2

2.436.322,80 €

Área de gasto 3

ACTUACIONS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL
PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER
PREFERENTE

Área de gasto 4

ACTUACIONS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Área de gasto 9

ACTUACIONS DE CARÁCTER XERAL

Área de gasto 0

DEUDA PÚBLICA

442.878,30 €
2.963.872,41 €
901.264,71 €
19.181.458,91 €

SEGUNDO. Aprobar inicialmente a plantilla-anexo de persoal que
acompaña ao Orzamento. Nesta plantilla recóllese a creación dunha nova
praza de auxiliar administrativo de natureza funcionarial a xornada parcial (20
horas en cómputo semanal), escala da Administración Xeral, subescala auxiliar,
do grupo C, subgrupo C2. A creación desta nova praza é necesaria para dar
cobertura orzamentaria á modificación da relación de postos de traballo.
Conforme o artigo 38.3 da Lei de Emprego público de Galicia, os orzamentos
reflectirán os créditos correspondentes ás relacións de postos de traballo, sen
que poida existir ningún posto que non estea dotado orzamentariamente.
A esta nova praza adscribirase A.D.L. con NIF XX.XX3.499D, persoal
laboral indefinido non fixo, ata que se produza a cobertura regulamentaria da
praza.
TERCEIRO. De acordo co apartado sexto do artigo 21 do Real Decreto
500/90 entender que no acordo de aprobación do orzamento as modificacións
orzamentarias MC 06-18 tc 03-18, MC 09-18 tc 05-18, MC 13-18 tc 7-18, MC
16-18 tc 8-18 e MC 20-18 tc 10-18 consideraranse incluídas nos créditos
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TOTAL

3.876.218,67 €

CERTIFICADO

TOTAL ORZAMENTO

Número: 2018-0267 Data: 27/07/2018

TOTAL

79.749,21 €

iniciais, procedendo a anular as mesma unha vez entre en vigor o orzamento.
CUARTO.- Proceder á publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra do anuncio polo que se expoña ao publico o expediente e acordo
adoptado, facendo constar que por prazo de quince días hábiles os interesados
indicados no artigo 22.1 do RD 500/90 do 20 de abril, poderán examinalo e
formular as reclamacións as que se refire o apartado 2 do artigo citado.
QUINTO.- O orzamento xeral considerarase definitivamente aprobado se
durante o período de exposición ao publico non se presentaran reclamacións,
entrando en vigor previa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra dun resumo por capítulos de cada un dos orzamentos que o
integran.

1.

Os grupos políticos do Concello percibirán a asignación económica
aprobada polo Pleno en sesión plenaria unha vez cumprido o requisito
da existencia de crédito.

2. Estas asignacións estarán baixo o réxime establecido no artigo 73 da lei
7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
3.

Os grupos políticos do Concello porán a disposición dos servizos de
intervención a contabilidade anual correspondente a estas asignacións
para ser fiscalizadas, e xunto co informe correspondente, elevaranse
ante o Pleno, publicándose posteriormente na páxina de transparencia
do Concello”

E, para que conste, expido e asino a presente certificación, coa advertencia
sinalada no artigo. 206 do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, de atoparse pendente de aprobación a
acta que contén este acordo, e a reserva dos termos que resulten da súa
aprobación, de orde e co visto e prace do sr. Alcalde.

Documento asinado e datado dixitalmente na marxe.
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“Base 53ª.- Dotacións ós Grupos Políticos.

CERTIFICADO

Emenda proposta polo Alcalde, de data 26/07/2018, aprobada por
unanimidade dos concelleiros presentes, que se transcribe a continuación:

Número: 2018-0267 Data: 27/07/2018

SEXTO.- Do orzamento definitivamente aprobado remitirase copia aos
órganos competentes do Estado e da Xunta de Galicia.”

