ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO CELEBRADA
EN DATA 28 DE XANEIRO DE 2019
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Ángel Alvariño Saavedra (PSG-PSOE)
Sres./as. Concelleiros/as:
Dª. Ana Rosa Pena Barcia (PSG-PSOE)
D. Gonzalo Ferreiro Rego (ídem)
Dª. María Begoña Balsa Alonso (ídem)
D. Ángel Salvador García Cordero (ídem)
D. José Ignacio Cabezón Lorenzo (PP)
Dª. Montserrat Rico López (ídem)
D. Roberto Rey Fernández (ídem)
Dª. María Carmen Insua Cabanas (ídem)
D. Juan Carlos Pita Galego (MOVENEDA)
D. Carlos Caaveiro Puentes (ídem)
Dª. Cristina Bouza Bellón (BNG-Grupo Mixto)
D. Antonio Seijo Martínez (CG-Grupo Mixto)

Na Casa do Concello da Vila de Neda, sendo as doce
horas e tres minutos do día vinte e oito de xaneiro de
dous
mil
dezanove,
convocado
en
forma
regulamentaria, reúnese en primeira convocatoria,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Ángel Alvariño
Saavedra, en sesión de carácter ordinario, o Pleno do
Concello, ao cal asisten os concelleiros e concelleiras
que na marxe se relacionan, que son todos os
integrantes da Corporación. Actúa como Secretario o
titular deste Concello de Neda, D. Alejandro R. Antelo
Martínez.
Asiste igualmente a Interventora desta entidade, Dº.
Sonia Lorenzo Barbeito.

Sendo a hora sinalada e co quórum regulamentario a Presidencia acorda dar comezo á
sesión, pasándose ao estudo dos asuntos incluídos na orde do día cursada xunto coa
convocatoria, adoptándose, en relación cos mesmos, os acordos que pola mesma orde se
pasan a consignar.
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DE DATA 26/11/2018
O Sr. Pita Galego quere facer constar á seguinte observación ao acta referenciada: no
debate do punto séptimo da orde do día, na miña intevención consta que “... non
estamos de acordo en que non se convoquen prazas de persoal, xa que outros concellos
o fan, e a Lei de orzamentos xerais do Estado o permite...” e solicito que conste tamén
como engadido a continuación “para aqueles concellos que cumplen con estabilidade
presupuestaria, débeda pública e regra de gasto”.
Coa citada observación, o Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade procede á
aprobación da citada acta.
2º.- DACIÓN DE CONTA DO DECRETO DA ALCALDÍA 13/2018
O Pleno toma coñecemento do citado Decreto da Alcaldía, copia do cal figura a
disposición dos concelleiros/as xunto coa documentación do presente Pleno.
3º.- DACIÓN DE CONTA DOS REPAROS
CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2018

DE

INTERVENCIÓN

Neste apartado pola Interventora municipal, en base o disposto nos artigos 213 e
seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004 polo que se aproba o Texto refundo da lei
reguladora das facendas locais de 5 de marzo e o disposto nos artigos 4 e 6 do Real

decreto 1174/87 de 18 de setembro polo que se aproba o Regulamento de funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, fai constar o seguinte:
1º.-En virtude do establecido no artigo 215 do Real Decreto mencionado anteriormente
(2/2014), si no exercicio da función interventora o órgano interventor se manifestara en
desacordo co fondo ou forma dos actos, documentos ou expedientes examinados, deberá
formular por escrito os seus reparos antes da adopción do acordo ou resolución.
2º.-En virtude do artigo 218 do Real Decreto 2/2004, o órgano interventor elevará
informe ó Pleno de todas as resolucións adoptadas polo Presidente da Entidade Local
contrarias aos reparos efectuados. O contido deste apartado constitúe un punto
independente do orde do día da correspondente sesión plenaria.
3º.-Que a relación de reparos emitidos pola Intervención municipal dende o 01/01/2018
ata o 31/12/2018 foi presentada o Pleno para o seu coñecemento.
4º.-Que ditos informes atópanse nas dependencias da Área de Intervención.
O Pleno toma coñecemento do asunto e queda enterado.
4º.- DACIÓN DE CONTA DO PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
E MOROSIDADE DOS CUATRO TRIMESTRES DE 2018
Os principios de estabilidade presupostaria e sostenibilidade financeira do sector
público como base do funcionamento estrutural das Administracións Públicas resultan
clave para o crecemento económico benestar social e contribúen a xenerar confianza no
correcto funcionamento do sector público. Dada esta importancia, o lexislador redefiniu
o principio de sostenibilidade financeira no artigo 4 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidade Presupostaria y Sostenibilidade Financeira, incluíndo non so o
control da débeda pública financeira, sino tamén o control da débeda comercial. Co
obxecto de controlar a débeda comercial e erradicar a morosidade das Administracións
Públicas se esixe crear un instrumento, automático e de fácil aplicación, para que o seu
seguimento permita un control xeneralizado e eficaz, que sexa comprensible tanto para
as Administracións Públicas como para os cidadáns e, sobre todo, que sexa público de
acordo co principio de transparencia recollido no artigo 6 da Lei Orgánica 2/2012, de 27
de abril.
Con este propósito, a Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce o concepto de
período medio de pago como expresión do tempo de pago o retraso no pago da débeda
comercial, de maneira que todas as Administracións Públicas, nun novo exercicio de
transparencia, deberán facer público seu período medio de pago que deberán calcular de
acordo con unha metodoloxía común que se concreta a través do Real Decreto
635/2014 de 25 de xullo. El período medio de pago definido neste real decreto mide o
retraso no pago da débeda comercial en términos económicos, como indicador distinto
respecto do período legal de pago establecido no texto refundido da Lei de Contratos do
Sector Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, e na

Lei 3/2004, de 29 de decembro, por la que se establecen medidas de loita contra la
morosidade en las operacións comerciais.
La Lei 11/2013, de 26 de xullo, de Medidas de apoio ó emprendedor e de estímulo do
crecemento e da creación de emprego, modifica no seu artigo 33, o artigo 4 da Lei
3/2004, xa citada, establecendo “1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no
hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales
después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso
cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
(…….) 2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación
o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los
servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días
naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los
servicios.
En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar
la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o
solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior
a 60 días naturales. (…)”
Do mesmo xeito, na súa Disposición Final sétima, modifica o artigo 216.4 do texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público: “La Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados”.
Pola súa parte, a Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de control da débeda
comercial no sector público, modifica no seu artigo primeiro a Lei Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, incluíndo no
apartado catorce unha disposición adicional quinta co seguinte tenor literal:
“Disposición adicional quinta. Plazo de pago a proveedores. Las referencias en esta ley
al plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se
entenderán hechas al plazo que en cada momento establezca la mencionada normativa
vigente y que, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, es de treinta días.” A
Administración, polo tanto, dispón dun prazo máximo de trinta días contados dende o
seguinte á entrega dos bens o prestación dos servizos para aprobar as certificacións o
documentos que acrediten a conformidade, e dispón doutros trinta días a partires desta
data de aprobación para proceder o pago do prezo sen incorrer en mora. O inicio do
cómputo do período medio de pago, tanto das operacións pagadas como as pendentes,
polo que se refire ós Informes de Morosidade se computa, con carácter xeral, dende a
recepción da factura.

Cómpre ter en conta que coa entrada en vigor do Real Decreto 1040/2017
introducíronse modificacións no Real decreto 635/2014 (no que se desenvolvía a
metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións
Públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos rexímenes de
financiación, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade
orzamentaria e sostenibilidade financeira). Así, a primeira publicación mensual do PMP
realizada de conformidade coa metodoloxía prevista na modificación do artigo 5 do RD
635/2014 tivo lugar no mes de xuño de 2018 referida aos datos do mes de abril de 2018;
e a primeira publicación trimestral foi no mes de setembro de 2018 referida ao segundo
trimestre de 2018.
De aí a variación que se produce no dato do PMP a partir do segundo trimestre deste
ano, de xeito tal o dato que resulta pon de manifesto o número de días transcorridos
dende a data de recoñecemento da obriga (que a aplicación informática de contabilidade
SICALWIN é a que considera como de aprobación dos documentos que acreditan a
conformidade cos bens entregados ou servizos prestados) e a data de pago;
considerando que con tal recoñecemento se está a aprobar a correspondente factura,
dando así a Administración a súa conformidade. Para o caso das certificacións de obra o
inicio do prazo sempre o marca a data de aprobación da mesma.
Pola Interventora Municipal e dando cumprimento ao establecido na lexislación
anterior, a cal determina a obrigatoriedade das Corporacións Locais de elaborar e
remitir o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, sen prexuízo da súa
presentación e debate no Pleno, un informe trimestral sobre o cumprimento dos prazos
previstos para o pagamento das obrigas de cada Entidade Local, se da conta ao Pleno
dos correspondentes ao primeiro, segundo, terceiro e cuarto trimestre de 2018.
Ditos informes deberán estar referidos ao último día de cada trimestre natural e
acompañados da documentación correspondente.
De seguido tamén se da conta sobre o período medio de pagamento correspondente os
períodos indicados, que establece o Real decreto 635/2014 de 25 de xullo.
En ámbolos dous casos achégase a pertinente documentación que se pon a disposición
do Pleno desta Corporación, e do cal a Corporación Municipal queda enterada.

DATOS PMP PRIMEIRO TRIMESTRE 2018
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Neda

(22,85)

DETALLE

Código de Entidad

11-15-055-AA-000

Entidad

Neda

Importe pagos realizados

Ratio
operacione
s
pendientes
(días)

615.044,61

-25,48

Ratio de
Operaciones
Pagadas
-22,85

Importe
pagos
pendientes
(euros)
32.922,80

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones
pendientes de pago de la Administración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

DATOS PMP SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral
Neda

0,88

DETALLE

Código de Entidad

11-15-055-AA-000

Entidad

Neda

Ratio de
Operaciones
Pagadas
0,88

Importe pagos
realizados

709.276,47

Ratio
operaciones
pendientes
(días)
0,00

Importe
pagos
pendientes
(euros)
0,00

DATOS PMP TERCEIRO TRIMESTRE 2018

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral
Neda

0,85

DETALLE

Código de Entidad

11-15-055-AA-000

Entidad

Neda

Ratio de
Operaciones
Pagadas

Importe pagos
realizados

Ratio
operaciones
pendientes
(días)

0,85 1.058.338,24

Importe
pagos
pendientes
(euros)

0,00

0,00

DATOS PMP CUARTO TRIMESTRE 2018
CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2018

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral
Neda

0,93

DETALLE

Código de Entidad

11-15-055-AA-000

Entidad

Neda

Ratio de
Operaciones
Pagadas
0,93

Importe pagos
realizados

656.090,12

Ratio
operaciones
pendientes
(días)
0,00

Importe
pagos
pendientes
(euros)
0,00

5º.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2019
PROPOSTA DA ALCALDÍA
Chegadas as datas actuais e como xa ven sendo habitual, resulta que durante este mes de
xaneiro teñen entrada no rexistro de facturas moitos xustificantes de gastos relativos a
servizos e/ou suministros que tiveron lugar o ano anterior, pero para os que obviamente
foi imposible levar a cabo a súa imputación ao dito orzamento, dadas as datas nas que se
emiten e a data na que se prestan tales servizos ou suministros.
Tradicionalmente, tales facturas víñanse aplicando directamente contra o orzamento
actual, mediante a súa aprobación por parte da Xunta de Goberno Local, en base ás
delegacións de competencias que este concello ten aprobadas.
Dado que a nova persoa que dende outubro pasado ocupa o posto de interventora
municipal manifesta o seu criterio de considerar que tales facturas, sexan aprobadas
polo Pleno Municipal como consecuencia do desfase temporal que se produce, tendo en
conta o principio de anualidade orzamentaria regulado no TRLRFL e no Real decreto
500/1990,
Tendo en conta o informe emitido ao efecto pola interventora municipal, e co fin de
evitar prexuízos económicos para o concello derivados do incumprimento dos prazos
máximos de pago, e dado que se trata de gastos de carácter periódico e/ou repetitivo que
non puideron ser aplicados ao exercicio anterior por non poder ser presentados polo
proveedor.

E dado que en aplicación do principio de anualidade orzamentaria, a cada exercicio
impútanse os gastos que se produxeron no mesmo, sen máis excepcións que as
contempladas na normativa sobre facendas locais. Así, e dentro de tales excepcións
atópase a posibilidade de aplicar aos créditos do orzamento corrente, no momento do
seu recoñecemento, as obrigas procedentes de exercicios anteriores e relativas aos
expedientes de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos, como é este o caso;
Esta alcaldía propón entón:
-

Aprobar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos para aprobar
as facturas incluidas no anexo a esta providencia, na relación EXPEDIENTE
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2019 por importe
de 160.362,82 €,

-

A aprobación de tales facturas levarase a cabo con cargo ao orzamento deste
exercicio.

-

Que a aprobación deste gasto de lugar ás anotacións contables e orzamentarias
que legalmente xeneren, continuándose co procedemento, unha vez recoñecidas
as obrigas polo Pleno Municipal, segundo o reparto de competencias vixentes no
concello.

Considera esta alcaldía que tal imputación ao orzamento corrente é posible por canto
que as partidas de imputación dispoñen a día de hoxe de crédito suficiente (tanto a nivel
de partida, como tamén a nivel da vinculación xurídica) para poder soportar tales gastos,
toda vez que a cada exercicio (como pode comprobarse na contabilidade municipal)
véñense aplicando gastos de doce mensualidades que, por razóns obvias, e dado o tipo
de servizos ou suministros cos que se traballa, abarcan dende os últimos meses do ano
anterior ata os meses de novembro do corrente (salvo en casos concretos nos que houbo
unha demora por parte do proveedor á hora de presentar no concello a factura).
En consecuencia, o orzamento actual de momento pode dar cobertura a estes gastos sen
afectar negativamente aos servizos que se veñen realizando habitualmente con cargo a
tales partidas orzamentarias.
En todo caso e, tendo en conta a execución das partidas afectadas, tratarase de
comprobar previamente se son asumibles os gastos que se vaian presentando ao longo
deste ano con cargo a elas.
Program Económic
a
a

EXPEDIENTE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITOS 1/2019
Nombre

Texto Explicativo

Importe
Total

330

22602

AGENCIA A. GALLEGA DE COMUNICACION S.L.

PUBLICIDADE /EMPADROATE EN NEDA/ DECEMBRO 2018

726,00

338

22799

ALBA DOCAMPO NOYA

ACTUACION MAGOSTO

847,00

231

48001

ALIMENTACION ANGUIEIRA S.L.-(EROSKI)

AXUDA SOCIAL ALIMENTOS-(MANUEL RODRIGUEZ)

19,48

231

48001

ALIMENTACION ANGUIEIRA S.L.-(EROSKI)

AXUDA SOCIAL COMIDA-(MANUEL RODRIGUEZ)

20,21

231

48001

ALIMENTACION ANGUIEIRA S.L.-(EROSKI)

AXUDA SOCIAL ALIMENTOS-(MANUEL RODRIGUEZ)

21,00

231

48001

ALIMENTACION ANGUIEIRA S.L.-(EROSKI)

AXUDA SOCIAL COMIDA-(LUIS SERVIA)

40,37

231

48001

ALIMENTACION ANGUIEIRA S.L.-(EROSKI)

AXUDA SOCIAL ALIMENTOS-(FAMILIA ARRIBE)

50,08

432

22199

ALIMENTACION ANGUIEIRA S.L.-(EROSKI)

FROITA MEMORIAL ADOLFO ROS

75,31

231

48001

ALIMENTACION ANGUIEIRA S.L.-(EROSKI)

ALIMENTOS ALMACEN CONCELLO

133,59

342

22199

ALIMENTACION ANGUIEIRA S.L.-(EROSKI)

BOTELLAS AUGA MEMORIAL ADOLFO ROS

147,00

231

48001

ALIMENTACION ANGUIEIRA S.L.-(EROSKI)

PAQUETE NADAL PERSOAS SEN RECURSOS

891,00

231

48001

ALIMENTACION ANGUIEIRA S.L.-(EROSKI)

PAQUETES NADA PERSOAS SEN RECURSOS

1.803,28

1621

22799

BENIGNO RODRIGUEZ SOTO

RECOLLIDA FEIRON DECEMBRO

121,00

1621

22799

BENIGNO RODRIGUEZ SOTO

RECOLLIDA CARTON DECEMBRO

594,00

1621

22799

BENIGNO RODRIGUEZ SOTO

RECOLLIDA ENSERES DECEMBRO

1.188,00

1621

22799

BENIGNO RODRIGUEZ SOTO

RECOLLIDA BOLSA AMARELA DECEMBRO

1.996,53

1621

22799

BENIGNO RODRIGUEZ SOTO

RECOLLIDA ENSERES NAVE DECEMBRO

3.781,25

1621

22799

BENIGNO RODRIGUEZ SOTO

SERVIZO RECOLLIDA R.S.U. OUTUBRO 2018

8.059,08

1621

22799

BENIGNO RODRIGUEZ SOTO

RECOLLIDA R.S.U. DECEMBRO

8.059,08

165

22100

CIDE HCENERGIA S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-31/12/18

44,42

342

22100

CIDE HCENERGIA S.A.

ENERXIA ELECTRICA POLIDEPORTIVA ANCA 31/03-31/05/18

162,44

231

22799

CLECE S.A.

AXUDA NO FOGAR BASICA DECEMBRO 2018

13.099,61

231

22799

CLECE S.A.

AXUDA NO FOGAR LEI DEPENDENCIA DECEMBRO 18

44.266,82

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO 30/10-11/12/18

7,66

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO COTO 30-11/11-11/12/18

8,00

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO STA.MARIA 18-11/11-11/12/18

11,46

320

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA VVDA.COLEXIO S.ISIDRO-08/11-10/12/18

41,04

337

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA LOCAL MUCHIQUEIRA 15/11-13/12/18

44,25

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 33/11-12/12/18

51,52

337

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA LOCAL ROXAL 15/11-13/12/18

57,90

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 30/11-31/12/18

74,11

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 15/11-13/12/18

83,66

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 15/11-13/12/18

86,54

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 07/11-05/12/18

90,13

432

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ALBERGUE 12/11-11/12/18

92,89

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 07/11-05/12/18

97,62

160

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA BOMBEO ESCORIAL 15/11-13/12/18

100,14

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 07/11-05/12/18

105,85

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 05/11-10/12/18

109,81

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 12/11-11/12/18

129,42

920

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA C. PALMEIRAS-08/11-11/12/18

136,61

160

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA BOMBEO R.COTO 8-31/10-30/11/18

142,83

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 08/11-06/12/18

179,03

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

180,73

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 07/11-07/12/18

184,83

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 06/11-09/11/18

187,55

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 13/11-12/12/18

199,07

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

212,32

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

217,61

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

230,05

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

235,82

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 12/11-11/12/18

247,58

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA SEMAFORO ALGECIRAS 91-08/11-10/12/18

256,52

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

286,72

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 07/11-05/12/18

324,13

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

335,52

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

340,95

920

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA 07/11-08/12/18 LOCAL ALGECIRAS 63

358,31

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 02/10-07/12/18

387,84

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

403,16

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

408,13

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA REPETIDOR ROXAL 07/11-09/12/18

422,82

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

443,19

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 05/11-10/12/18

553,54

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

594,07

165

22100

COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 31/10-30/11/18

610,63

920

22201

CORREOS E TELEGRADOS

SERVIZO CORREOS DECEMBRO 2018

529,31

912

22602

EDITORIAL LA CAPITAL (DIARIO DE FERROL)

PUBLICIDADE ESPECIAL NADAL CONCELLO NEDA

181,50

912

22602

EDITORIAL LA CAPITAL (DIARIO DE FERROL)

PUBLICIDADE ESPECIAL /ANUARIO/ CONCELLO NEDA

544,50

165

22799

ELECTRICIDAD PERMUY S.L.

MANTEMENTO ILUMINACION PUBLICA DECEMBRO

161

22101

EMAFESA

AUGA COTA VARIABLE POR CONSUMO

199,35

330

22700

EULEN S.A.

SERVIZO LIMPEZA EXTRAORDINARIO VARIOS LOCAIS 11 E 12/2018

504,47

432

22700

EULEN S.A.

SERVIZO LIMPEZA EXTRAORDINARIO ALBERGUE

538,11

330

22700

EULEN S.A.

SERVIZO LIMPEZA EDIFICIOS CULTURA DECEMBRO 2018

1.565,12

312

22700

EULEN S.A.

SERVIZO LIMPEZA CENTRO SAUDE DECEMBRO 2018

1.857,77

920

22700

EULEN S.A.

SERVIZO LIMPEZA CONCELLO E OUTRO LOCALES DECEMBRO 2018

3.473,47

320

22700

EULEN S.A.

SERVIZO LIMPEZA CENTRO ESCOLARES DECEMBRO

4.201,39

342

22700

EULEN S.A.

SERVIZO LIMPEZA E MANTEMENTO PAVILLON DECEMBRO 2018

6.096,05

231

48001

FARMACIA OPTICA ORTOPEDIA J. PORTELA

AXUDA SOCIAL MEDICAMENTOS-(FAMILIA JOVE)

2,22

231

48001

FARMACIA OPTICA ORTOPEDIA J. PORTELA

AXUDA SOCIAL MEDICAMENTO-(FAMILIA SERVIA)

6,71

231

48001

FARMACIA OPTICA ORTOPEDIA J. PORTELA

AXUDA SOCIAL MEDICAMENTOS-(FAMILIA VIGO)

23,18

231

48001

FARMACIA OPTICA ORTOPEDIA J. PORTELA

AXUDA SOCIAL MEDICAMENTOS-(FAMILIA SOUTO)

72,18

231

48001

FARMACIA OPTICA ORTOPEDIA J. PORTELA

AXUDA SOCIAL MEDICAMENTOS-(FAMILIA PITA)

97,37

231

48001

FARMACIA OPTICA ORTOPEDIA J. PORTELA

AXUDA SOCIAL MEDICAMENTOS-(FAMILIA COSTA)

142,99

241

22199

FERRETERIA CANAIMA S.L.

POR MATERIAIS OBRAS P.F.E.

74,28

342

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA 01/11-30/11/18-PISICINA

67,49

165

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 01/11-30/11/18

131,74

165

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 01/11-30/11/18

224,37

165

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 01/11-30/11/18

350,57

165

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 01/11-30/11/18

416,12

323

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA 01/10-30/11/18-E.INFANTIL

421,70

165

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 01/11-30/11/18

442,34

165

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 01/11-30/11/18

523,52

241

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA 01/11-30/11/1/8-E.TOELEIRA

538,06

342

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA 01/11-30/11/18-POLIDEPORTIVO

572,08

165

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA 01/11-30/11/18

815,00

312

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXAI ELECTRICA 05/10-06/12/18-C.SAUDE

849,81

330

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA 17/10-23/11/18-C.CULTURA

1.004,94

160

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA DEPURADORA 01/11-30/11/18

1.301,28

320

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA 09/10-10/12/18-COLXIO S.ISIDRO

1.628,32

320

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA 10/10-11/12/11/8-C.MACIÑEIRA

1.801,88

161

22100

GAS NATURAL SERVIC IOS SDG S.A.

ENERXIA ELECTRICA BOMBEO AUGA 01/11-30/11/18

2.794,25

231

48001

JECO PARIM S.L. (LAGAR)

AXUDA SOCIAL COMIDA MANUEL RODRIGUEZ

114,00

912

22602

LA VOZ DE GALICIA

PUBLICIDADE /NADAL/ CONCELLO NEDA

145,20

241

22199

MADERAS DEL NOROESTE S.A.

POR MADEIRA VARIA PARA OBRAS P.F.E.

492,99

330

22799

MARIA JESUS PRIETO CASTRO

ESCOLA TEATRO DECEMBRO 2018

423,00

1.965,84

920

22799

PIENSOS NEDA S.L.

TRABALLOS MANTEMENTO FLORES CONCELLO

498,90

241

20300

RILO MAQUINARIA

ALGUEIRO PLATAFORMA OBRAS PERSOAL F.P.E.

381,56

241

20300

RILO MAQUINARIA

ALUGUEIRO PLATAFORMA OBRAS P.F.E.

432

22700

ROSA MARIA CASTRO MARTINEZ

LIMPEZA ALBERGUE DECEMBRO

145,20

323

22700

ROSA MARIA CASTRO MARTINEZ

LIMPEZA ESCOLA INFANTIL DECEMBRO

505,78

342

22799

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.

TRABALLOS REPARACION ALARMA PAVILLON

330

22799

SEDEGA S.L.

PERSOAL CARGA E DESCARGA ESPECTACULO /MAGO TETO/

1623

22799

SOGAMA, S.A.

TRATAMENTO R.S.U. DECEMBRO

135

22103

SOLRED S.A.

CARBURANTE VEHICULO 5599BZH P.CIVIL DECEMBRO

68,35

450

22103

SOLRED S.A.

CARBURANTE VEHICULO C1279CJ O.E S. DECEMBRO

69,01

450

22103

SOLRED S.A.

CARBURANTE VEHICULO 4344FTY O.E.S. DECEMBRO

114,01

132

22103

SOLRED S.A.

CARBURANTE VEHICULO 9449FSS P.L. DECEMBRO

140,03

450

21400

TALLER M. PENA (MANUEL PENA CASAL)

INSTALACION CABEZAL REMOLQUE

100,43

920

22200

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

COTAS DECEMBRO E TRAFICO 18/11-17/12-608570230/620926857

920

22200

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

COTAS E TRAFICO 18/11-17/12/18-606789299

1532

20300

TRANSPORTE RICO CABAÑAS

ALGUEIRO MAQJUINARIA LIMPEZA PISTAS

847,00

920

22199

VELANDO&CAINZOS S.L.

POR ADORNOS NADAL CASA CONCELLO

770,18

920

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 LOCAL ANTIGO PARVULARIO

920

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 ALGECIRAS 63

16,56

330

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 C.CULTURA

17,43

320

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 INSTITUTO F.ESQUIO

19,17

920

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 CONCELLO

24,68

337

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 LOCAL MUCHIQUEIRA

27,00

241

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 LOCAL TOELEIRA

44,87

337

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 LOCAL C. POUSO

49,51

920

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 C.CIVICO

61,35

330

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 C. PALMEIRAS

76,15

320

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 COLEXIO S. ISIDRO

76,15

342

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 PISCINA

127,83

312

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 C.SAUDE

244,56

320

20900

VIAQUA S.A.U.

CANON CONSUMO AGUA 2018 C. MACIÑEIRA

352,08

231

22699

VIAXES GALITUR S.L.

GASTOS EXCURSION A VALENZA DO MIÑO

600,00

342

22799

XEMADE SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA

SERVIZO XIMNASIO DECEMBRO 2018

798,60

342

22799

XEMADE SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA

SERVIZO TECNICO DEPORTICO DECEMBRO 2018

1.058,75

342

22799

XEMADE SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA

SERVIZO ESCOLAS DEPORTIVAS DECEMRO 2018

2.846,25

170

22799

VIVEIROS MOREIRA, S.L.

TRABALLOS PODA MAGNOLIOS

822,80

170

22799

ZAIRA MARIA VILELA PITA

DESBROCE ARREDORES VIA DO TREN

254,10

171

22799

ZAIRA MARIA VILELA PITA

MANTEMENTO ZONAS VERDES DECEMBRO 2018

1.749,90

163

22799

ZAIRA MARIA VILELA PITA

LIMPEZA VIARIA DECEMBRO 2018

2.529,08

SUMA…………………………………………..

1.282,60

72,47
399,30
10.545,55

4,01
62,92

6,12

160.362,82

DEBATE: Sr. Alcalde: con respecto ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos do
Pleno de 21 de xaneiro de 2019, se incorporan catro novas facturas que tiveron entrada
con posterioridade á citada sesión, según informan os servizos económicos municipais.
Sr. Pita Galego: entre a relación de facturas que se traen a aprobación, están unha de
xuño e outra de outubro de 2018, o cal non entendemos, xa que se propoñe
xenericamente a aprobación de facturas con entrada posterior ao peche do exercicio
económico.
Sr. Alcalde: con independencia das datas que figuran nas respectivas facturas, tiveron
entrada no rexistro do Concello neste exercicio económico, e por iso considera a
intervención municipal que deben aprobarse polo Pleno da Corporación.
Sr. Pita Galego: este tipo de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos é a
primeira vez que se realiza neste Concello, e polas razóns apuntadas na miña
intervención anterior, se nos ofrecen dúbidas que motivan a nosa abstención.
VOTACIÓN: O Pleno, en votación ordinaria e por maioría absoluta, presta aprobación
á transcrita proposta da Alcaldía, con 11 votos a favor dos Sres. Concelleiros de PSdeGPSOE, PP e GRUPO MIXTO, e 2 abstencións dos Sres. Concelleiros de MOVENEDA.

6º.-

MODIFICACIÓN

PARCIAL

DAS

BASES

DE

EXECUCIÓN

DO

PRESUPOSTO DE 2018 PRORROGADO A 2019

PROPOSTA DA ALCALDÍA
Chegadas as datas actuais, e dado que aínda non foi posible levar a cabo a elaboración
do orzamento do exercicio actual (estando pois a traballar co orzamento prorrogado do
ano anterior), e co fin de introducir algunha modificación nas Bases de Execución do
Orzamento, que permitan axilizar determinados trámites de funcionamento do concello,
á vista das necesidades plantexadas,.
Esta Alcaldía, á vista das modificacións redactadas dende a intervención municipal,
propón ó Pleno a adopción do seguinte Acordo:
1º.-Aprobar inicialmente a modificación das Bases de Execución do Orzamento
do exercicio 2018 prorrogado ao exercicio 2019, de acordo co seguinte detalle:
Base 3ª.- Da vinculación xurídica dos créditos:
Os créditos autorizados teñen carácter limitativo e vinculante. O nivel de
vinculación xurídica será o seguinte:
1.- Regra xeral:

a) Respecto da clasificación por programas, o área de gasto.
b) Respecto da clasificación económica, o capítulo.
En todo caso, terán carácter vinculante, co nivel de desagregación económica co
que aparezan nos estados de gastos, os créditos declarados ampliables.
2.- Regras específicas:
a) En referencia ás aplicacións referidas a subvencións, os importes establecidos
como subvencións nominativas vinculan a nivel de aplicación orzamentaria; sen
embargo, os créditos dotados para subvencións de libre concurrencia ou posible
concesión directa, en supostos específicos, vinculan conforme a norma xeral.
b) Aplicacións económicas correspondentes aos conceptos económicos 150 e 151
vincularan a nivel area de gasto e articulo entendendo que o Pleno fixa o
importe global destes conceptos de gasto, pero permite que os importes
destinados a un concepto ou a outro poidan variar respetando a cifra global.
Dada a estructura orzamentaria sitúanse os créditos en diferentes grupos de
programas en base a estimacións, pero como os ditos importes non poden estar
preestablecidos e non xeneran ningún dereito, cabería transferir os créditos a
diferentes grupos de programas segan a avaliación do desempeno dos postos ou
o incremento da xornada legal ou especificamente establecida na relación de
postos de traballo, por necesidades de servicio, sendo sempre preferente o
desfrute de dias de descanso que o pago de gratificacións ou horas
extraordinarias.
O control contable exercerase sobre a aplicación presupostaria, e o fiscal sobre o nivel
de vinculación.
Decláranse expresamente abertas, con consignación cero, as aplicacións desenvolvidas
a nivel de grupo de programas e de concepto ou subconcepto recollidas na OM
EHA/3565/2008, do 3 de decembro. Nos casos nos que, existindo dotación
presupostaria para un ou varios conceptos dentro do nivel de vinculación establecido,
preténdase imputar gasto a outro conceptos ou subconceptos do mesmo nivel de
vinculación, nos que as contas non figuren abertas na contabilidade de gastos, por non
contar con dotación presupostaria, non será precisa operación de transferencia de
crédito previa, pero no primeiro documento contable que se tramite con cargo a tales
conceptos ou subconceptos (A, AD ou ADO), haberá que facer constar en lugar visible
a dilixencia "Primeira operación imputada ó concepto".

Base 12ª.- Anualidade presupostaria.-

1.- O exercicio presupostario coincidirá co ano natural e a él imputaranse:
a) Os dereitos liquidados durante o mesmo calquera que sexa o período do que
deriven.
b) As obrigacións recoñecidas durante o mesmo.
2.- Con cargo ós créditos do estado de gastos de cada Presuposto só poderán
contraerse obrigacións derivadas de adquisicións, obras, servizos, e demais prestacións
ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio presupostario.
3.- Non obstante, e con carácter excepcional, aplicaranse ós créditos do presuposto
vixente, no momento do seu recoñecemento, as obrigacións seguintes:
A. As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas
retribucións con cargo ós Presupostos Xerais da Entidade Local.
B. As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exercicios
anteriores. No suposto recollido no artigo 10.2.c) das presentes bases, será
necesaria a previa incorporación dos remanentes de crédito. No resto dos casos, a
aplicación do gasto realizarase, de ser posible, a créditos previamente incorporados,
e no caso contrario, aos créditos iniciais do orzamento corrente. Así, en relación a
este último apartado, establécense as seguintes excepcións:
1. Con carácter excepcional, e para garantir o correcto funcionamento dos
servizos básicos, poderanse imputar ao crédito do exercicio vixente sen
necesidade de tramitación previa de expediente de incorporación de
remanentes, os gastos de natureza corrente correspondentes a mantemento de
servizos básicos esenciais –ordinarios, recorrentes, periódicos , repetitivos e de
tracto sucesivo-, devengados nos dous últimos meses do exercicio anterior, cuxa
tramitación non se realizara no exercicio de devengo, sempre que se acredite no
expediente os seguintes requisitos:
a. Que se refiran a gastos derivados de contratos debidamente formalizados,
executándose de conformidade coas directrices normativas e orzamentarias
vixentes, e sempre que a súa imputación orzamentaria non supoña
imposibilidade de imputación de créditos consignados para a atención das
obrigas do exercicio.
b. Que exista crédito dabondo nas consignacións orzamentarias incluídas nos
orzamentos.
c. Que queden acreditadas as circunstancias que motivaron a imposibilidade da
súa imputación ao exercicio de devengo.
2. Gastos realizados ou devengados nos últimos dous meses do exercicio que pola
súa contía se encadren dentro dos denominados "contratos menores" pola

lexislación de contratos das administracións públicas, sempre que exista crédito
dotado. Considerarase, a estes efectos, que a retención de crédito derivada da
proposta de gasto remitida para a súa elevación á Intervención, equivale ao
compromiso correspondente a favor do terceiro proposto.
3. Obrigas derivadas de cotas de participación en asociacións, consorcios,
agrupacións, etc., recollidas nos seus respectivos estatutos, dos que o concello
formara parte de conformidade cos acordos adoptados polo órgano competente.
C. As procedentes do recoñecemento polo órgano competente de obrigas adquiridas
en exercicios anteriores, mediante recoñecemento extraxudicial de créditos.
Na base 21ª regúlase a competencia para a aprobación deste expedientes de
recoñecementos extraxudiciais de crédito.
Base 21ª.- Recoñecemento e liquidación da obrigación.(…)
4.- En principio, o recoñecemento extraxudicial de créditos correspondería por regra
xeral o Pleno da Corporación, pois aínda que no expediente se acredite a existencia de
crédito disponible suficiente nas aplicacións orzamentarias para facer fronte as obrigas
derivadas de tal recoñecemento extraxudicial, a determinación da adecuación do
mesmo corresponde en todo caso o Pleno da Corporación, como órgano competente
que aproba o orzamento xeral no que se contemplan os créditos necesarios para facer
fronte as obrigas do exercicio corrente, polo que a imputación de gastos de exercicios
anteriores os créditos do exercicio corrente debe ser aprobada polo Pleno. A excepción
a esta regra xeral constitúea a dotación de aplicacións orzamentarias consignadas
especificamente para este fin, e que así se reflictan en documentación anexa do
proxecto de orzamento. E isto por canto que unha vez se dote crédito no exercicio
actual para aprobar tales gastos, entenderase que con isto o Pleno, ao aprobalos, está
a convalidar tales gastos ao entender que as prestacións foron realmente realizadas,
apelando así ao enriquecemento inxusto da Administración e ao lexítimo dereito ao
cobro do terceiro ou proveedor.
Por outra banda, o artigo 60.2 do RD 50/90, ven a establecer que, en todo caso,
corresponde ao Pleno da entidade a aprobación do recoñecemento extraxudicial de
créditos sempre que non exista dotación orzamentaria, operación específicas de crédito
ou concesións de quita e espera.
Así as cousas, e respecto a este apartado, aplicaranse as seguintes previsións para o
recoñecemento de obrigas:
a) Aquelas facturas emitidas no último mes do ano corrente e recibidas no rexistro de
entrada do concello nos primeiros dias do ano seguinte (que non poidan tratarse como
gastos debidamente comprometidos), serán imputadas aos créditos do exercicio como
gasto corrente, sempre que non se detecte unha tardanza na emisión superior a

establecida no regulamento de facturación, e se correspondan a servizos periódicos
para os cales en cada exercicio factúrase o servizo de doce mensualidades. Tamén será
competencia da Xunta de Goberno a aprobación dos recoñecementos extraxudiciais,
daqueles gastos realizados no exercicio económico anterior cando no orzamento dese
exercicio existise crédito para os mesmos dispoñible. Isto determinarase descontando
ao crédito dispoñible a nivel vinculación xurídica ao peche do exercicio os
recoñecementos que se propoñen no mesmo nivel de vinculación xurídica. Será
requisito que exista crédito adecuado a natureza do gasto no orzamento do exercicio en
curso, determinándose pola alcaldía que a dita aplicación ao orzamento non suporá
perturbación nos servizos e subministros que se deban imputar ao exercicio. E deberá
intentarse que na medida do posible, este tipo de gastos producidos no ano anterior,
leven aparellada algunha tramitación que permita a súa consideración como gasto
debidamente comprometido segundo o previsto na base 12ª.
b) No caso de subministros que facturan con desfases dalgúns meses (electricidade,
combustible,…..), o recoñecemento correspóndelle á Xunta de Goberno Local, sempre
que a factura fose presentada no exercicio seguinte (durante os dous primeiros meses
do ano, como máximo), e non se esté alterando o volumen de facturación habitual (é
dicir que o ritmo de retraso nos períodos facturados sexa o habitual), de xeito tal que a
cada exercicio orzamentario impútense un mesmo número de mensualidades.

c) Noutros casos tramitarase un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos,
que se someterá a aprobación do Pleno municipal. E, en tales casos,
este recoñecemento extraxudicial de créditos esixe os seguintes trámites:
a. Recoñecemento da obriga, mediante a explicación circunstanciada de todos os
condicionamentos que orixinaron a actuación, motivando a necesidade de facer
fronte, a favor do interesado, ao valor dos gastos ocasionados pola realización
da prestación.
b. Existencia de dotación orzamentaria específica, adecuada e suficiente para a
imputación do respectivo gasto, xa sexa mediante consignación inicial ou
posterior ou ben derivada dunha modificación tramitada para o efecto.
c. Xustificación da necesidade do gasto efectuado e causas polas que se incumpriu
o procedemento xurídico-administrativo e/ou orzamentario correspondente.
d. Factura detallada, ou documento que acredite a realización do gasto, da
prestación realizada debidamente conformada polos responsables do servizo e,
se é o caso, certificación de obra.
e. Informe, nos casos de imputación ao orzamento do exercicio corrente, de que
non existe ningún impedimento ou limitación a esta aplicación do gasto en
relación coas restantes necesidades e atencións da aplicación orzamentaria
durante todo o ano en curso. Noutro caso, o expediente de recoñecemento

extraxudicial requirirá a tramitación previa ou simultánea de modificación de
créditos.
f. Informe da Intervención xeral.
g. Calquera outro documento que se estime necesario para unha mellor
xustificación do gasto.
2º.- Continuar a tramitación do expediente con inmediata exposición ó público, a
efectos de reclamacións, en forma regulamentaria.
3º.- En caso de non presentarse reclamacións contra o mesmo, considerarase
definitivamente aprobada a modificación, unha vez sexa publicada definitivamente no
Boletín Oficial da Provincia.
DEBATE: Sr. Alcalde: tal e como se indicou na Comisión Informativa de Asuntos do
Pleno, trátase dun punto vinculado ao anterior, dirixido a que a Xunta de Goberno Local
asuma competencias nesta materia, por razóns de axilidade na xestión económica.
Sr. Pita Galego: como xa dixemos no punto anterior, por razóns da dúbidas que nos
xenera o expediente nos imos a abster.
VOTACIÓN: O Pleno, en votación ordinaria e por maioría absoluta, presta aprobación
á transcrita proposta da Alcaldía, con 11 votos a favor dos Sres. Concelleiros de PSdeGPSOE, PP e GRUPO MIXTO, e 2 abstencións dos Sres. Concelleiros de MOVENEDA.
7º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE SOBRE O
FINANCIAMENTO DOS CONCELLOS GALEGOS
A portavoz do grupo municipal, Sra. Pena Barcia, defende a moción do seguinte tenor
literal:
O Grupo Municipal dos Socialistas de Neda, dacordo e ao amparo do previsto no
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais,
desexa someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN sobre a política do
Goberno galego en relación co financiamento das entidades locais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os concellos somos a administración máis próxima á cidadanía, estando en contacto
directo coa veciñanza. Tamén somos a administración cun menor endebedamento e
tamén asumimos competencias impropias, que deberían asumir outras administracións.
Cada concello ten a súas circunstancias e prioridades, e deberíamos contar cun
financiamento axeitado, onde se permita aos concellos decidir en que se invisten os
fondos, e non depender dun reparto de fondos discrecional.

O Plan Único, creado en 2017 polo Goberno da Deputación Provincial da Coruña
unifica os antigos plans de investimentos da Deputación da Coruña (POS, PAS e PAI) e
11 liñas de subvencións nunha única convocatoria anual, permitindo aos concellos non
só unha mellor planificación, senón maior axilidade na tramitación, máis autonomía
local para decidir en que invisten os fondos provinciais e máis transparencia na
asignación de recursos, xa que os fondos do POS+ distribúense en base a criterios
obxectivos como a poboación, superficie, número de parroquias e esforzo fiscal do
concello.
O Plan Único da Deputación Provincial é un plan vivo e dinámico, que medra ao longo
do exercicio e que nos tres anos que leva en funcionamento supera en 144 millóns de
euros o investimento dos plans do anterior goberno durante 2012, 2013 e 2014.
O programa demostrou ser un instrumento útil para que os concellos afronten as súas
necesidades concretas e mellorou e simplificou as relacións entre os concellos e a
Deputación Provincial da Coruña.
Este sistema debe ser o camiño tamén para outras administracións públicas xa que
ofrece total transparencia na asignación de fondos e permite total autonomía municipal
para decidir en que investir en cada concello.
Os Socialistas queremos reclamar á Xunta de Galicia transparencia no reparto de
axudas, e en definitiva que muden as formas de actuar por un modelo propio do século
XXI, onde non procede o escurantismo.
A Xunta de Galicia repartiu “a dedo” e con criterios subxectivos un total de 22,5
millóns de euros en catro plans de infraestruturas e equipamentos durante os últimos
dous anos.
Débense cambiar as políticas da Xunta de Galicia e ter que deixar de mendigar axudas.
O que propoñemos é que os fondos para os concellos se repartan de xeito obxectivo
como se fai dende fai anos dende a Deputación Provincial da Coruña.
Polo anteriormente exposto, esta Corporación Local insta o Goberno galego a:

1º) Regular, mediante unha lei autonómica consensuada coa Fegamp, o financiamento
dos concellos galegos.
2º) Establecer as partidas non finalistas dentro do capítulo de transferencias totais da
Xunta de Galicia con destino ás entidades locais, así como de determinadas subvencións
que os concellos perciben anualmente de xeito recorrente coa conseguinte modificación
da porcentaxe de participación, coa finalidade de integralas no Fondo de Cooperación
Local.

3º) Crear un fondo específico anual formado polas transferencias non executadas no
orzamento da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais.
4º) Establecer neste exercicio 2019 os criterios que rexan o reparto das subvencións da
Comunidade Autónoma a favor das entidades locais, obxectivos e consensuados coa
Fegamp, e que garantan a igualdade de acceso para todas elas cunha convocatoria
pública á que concorreran tódolos concellos en igualdade de oportunidades
5º) Establecer un acordo para que o Canón da Auga se reparte con criterios en igualdade
de reparto, onde as entidades locais poidan recibir en investimentos o 50% das
recadacións que se levan en cada concello, abrindo una convocatoria por concorrencia
competitiva
DEBATE: Sr. Cabezón Lorenzo: votaremos en contra da moción, porque o PSOE
critica os orzamentos autonómicos en materia de subvencións, pero o certo é que ano
tras ano se incremento o Fondo de Cooperación Local, e por tanto as subvencións
dirixidas aos Concellos. As subvencións finalistas son difícilmente incorporables dun
exercicio para outro, e tal función a cumple o Fondo de Cooperación Local, cunhas
bases obxectivas de reparto e un incremento continuo das partidas destinadas a estes
obxetivos.
Sr. Pita Galego: estamos a favor da máxima transparencia no reparto de fondos
destinados a subvencións, por parte de todas as Administracións Públicas, pero por tal
motivo temos que dicir que aquí, neste Concello de Neda se siguen mantendo
subvencións nominativas, por exemplo en temas deportivos.
Sra. Bouza Bellón: totalmente de acordo co espíritu da moción; por exemplo, a
Consellería do Territorio abriu en maio unha convocatoria competitiva de subvencións
por importe de catros millóns de euros, que se agotaron en quince minutos, dun venres
pola noite, e dicir, un reparto de subvencións entre amigos. A Neda, en cambio, se lle
denegou tres anos consecutivos unha subvención para melloras na Casa da Cultura, e
iso que se cumplían os requisitos para ser beneficiario de acordo coa convocatoria.
Sr. Alcalde: o certo é que o POS da Deputación Provincial se asigna con criterios
absolutamente obxectivos, e iso é o que pretendemos que realice a Xunta de Galicia, e
por iso sometemos a presente moción á consideración do Pleno da Corporación
Municipal.
VOTACIÓN: O Pleno, en votación ordinaria e por maioría absoluta, presta aprobación
á transcrita moción, con 9 votos a favor dos Sres. Concelleiros de PSdeG-PSOE,
MOVENEDA e GRUPO MIXTO (BNG e CG), e 4 votos en contra dos Sres.
Concelleiros do PP.
8º.- MOCIÓN DO BNG EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA
A concelleira do BNG, Sra. Bouza Bellón, defende a moción do seguinte tenor literal:

O grupo municipal do BNG, ao abeiro do Regulamento orgánico municipal, presenta a
seguinte moción para o seu debate en Pleno, en defensa da sanidade pública galega
nunha situación crítica debido ás políticas nefastas do Partido Popular.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un dos temas que máis alarma social está provocando na sociedade galega é o
gravísimo deterioro da sanidade pública. Un deterioro que é o resultado dos graves
recortes e privatizacións que o Partido Popular leva realizado desde 2009, e que están
poñendo en risco a saúde e a vida das persoas.
A política sanitaria de Núñez Feixóo á fronte da Xunta de Galiza ao longo destes anos
está poñendo contra as cordas a sanidade pública e ten un fin moi claro: converter o
dereito á saúde nun negocio para grupos afíns. Favorecer que uns poucos fagan negocio
a costa da enfermidade.
Todos os camiños da política sanitaria do PP tiveron como fin a privatización e o
desmantelamento do sistema sanitario público a base de recortes continuos e de pór os
recursos da sanidade pública ao servizo de intereses privados para poder facer negocio
coa enfermidade das persoas. Durante os últimos nove anos, o PP, con Núñez Feixóo á
cabeza, impulsou todo tipo de medidas que afondaron neste desmantelamento: redución
de orzamentos, de centos de profesionais, de máis de 700 camas, privatización masiva
de servizos, derivacións de doentes a centros privados...
A Atención Primaria foi o ámbito da sanidade pública galega que con máis intensidade
sufriu os recortes. Nos orzamentos da Xunta deste ano 2019 destínanse 188 millóns de
euros menos que os que había en 2009, cun recorte acumulado de arredor de 2.188
millóns de euros.
As consecuencias son tremendas: masificación de consultas, cupos desbordados,
redución de profesionais, non substitucións, as listas de espera dunha semana, 10 días
para o médico de familia, peche de axendas, saturacións, profesionais que ao ter que
acudir a algunha urxencia teñen que deixar as súas consultas abandonadas durante
horas, PACs ao limite...
Hai unanimidade entre sindicatos, colexios profesionais, plataformas sanitarias,
organizacións profesionais, doentes... en denunciar o grave deterioro que están
provocando as políticas sanitarias do Partido Popular, e en que non estamos na fase de
grupos de traballo, nin de enquisas virtuais, nin de auditorías. Estamos na fase de asumir
responsabilidades e rectificar os recortes e as privatizacións.
Estamos nun momento crítico, onde a Xunta ten que dar explicacións e asumir as súas
responsabilidades, ante uns feitos de máxima gravidade e rectificar.

Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a
adopción do seguinte

ACORDO

1. O Pleno do Concello de Neda insta á Xunta de Galiza a tomar as seguintes

medidas nun compromiso claro de que se rectifica unha política sanitaria
que está destruíndo a sanidade pública dos galegos e galegas e poñendo en
risco o dereito á saúde:
a) Aumento do orzamento destinado a Sanidade
b) Dimensionamento e estabilidade dos cadros de persoal: convocatoria de

todas as prazas vacantes en todas as categorías/ contratos estábeis e
dignos /substitucións d@s profesionais pola totalidade da ausencia /
aumento das prazas de formación de especialistas, MIR
c) Eliminación listas de espera: contratando persoal e tendo operativos

todos os recursos dos que dispón o Sergas, camas, quirófanos...e non
realizar ningunha derivación de doentes á sanidade privada mentres
existan recursos dispoñíbeis, susceptíbeis de ser usados nos centros
públicos.
d) Plan de Mellora de Atención Primaria: incremento do investimento até

chegar como mínimo ao 20% do orzamento (no inmediato incremento
de 200 millóns de euros). Recuperación das Xerencias de Atención
Primaria con capacidade resolutiva e orzamentaria./ Incrementar as
prazas de especialistas en pediatría e medicina familiar e comunitaria./
Mellorar os equipamentos nos centros de saúde e PACs / Garantir
equipos completos de profesionais nos PACs.
e) Reverter as privatizacións e xestión propia dos servizos sanitarios
f) Eliminación dos copagos farmacéuticos.

DEBATE: Sra. Pena Barcia: estamos a favor da presente moción, que avanza nas
actuacións xa fixadas en mocións anteriores aprobadas por este Pleno municipal. Nadie
pode negar os recortes do goberno galego e a incompetencia na xestión, e os que máis o
padecen son os PACs.
Sr. Cabezón Lorenzo: como médico, e tamén como concelleiro, estou de acordo en que
hai moitas cousas que mellorar, por razón especialmente da crise económica e das
xubilacións de médicos aos sesenta e cinco anos de idade. Pero tamén hai algo de
demagoxia na moción, xa que temos que dicir que a sanidade galega é pública ao 95%,
mentres que en outras comunidades autónomas o sector privado chega ao 25%. En
Galicia, o 5% restante é concertado, non privado. Xa se ten constituída unha comisión
para buscar solucións en este asunto, e hai que dicir que a responsabilidade non é

exclusiva da Xunta de Galicia, xa que o Goberno central ten que convocar máis prazas
de MIR, por exemplo.
Sr. Pita Galego: estamos de acoro coa moción, e incluso sería necesario falar de elaborar
unha relación de postos de traballo no SERGAS. O PSOE abriu as portas ás
privatizacións no ano 1987, e aquí en Galicia leva gobernando case sempre o PP, e non
fixo unha boa política sanitaria.
VOTACIÓN: O Pleno, en votación ordinaria e por maioría absoluta, presta aprobación
á transcrita moción, con 9 votos a favor dos Sres. Concelleiros de PSdeG-PSOE,
MOVENEDA e GRUPO MIXTO (BNG e CG), e 4 votos en contra dos Sres.
Concelleiros do PP.
9º.- ROGOS E PREGUNTAS
Intervén en primeiro lugar o portavoz do grupo municipal de MOVENEDA, Sr. Pita
Galego, quen formula os seguintes rogos e preguntas:
- Cal é a razón dun expediente de xeración de créditos por ingresos referido á nave do
Puntal, e que aproba a Xunta de Goberno Local? ¿En esa nave se roubo algún material
do Concello?
- Por qué se transfiren créditos da escola infantil municipal para outras finalidades?
- Hai algún novo proxecto para a eliminación de vertidos á Ribeira de Neda, e de ser así
cómo está a súa tramitación?
- Por qué existe un pago por publicidade a club Parrulo de fútbol sala?
- A Subdelegada do Goberno visitou o Concello, que temas se trataron con ela?
- Según informa FAEPAC houbo pagos de facturas de electricidade duplicados, ¿qué
importes? ¿Se fixeron xa estudos para cambiar os contratos a outras compañías
enerxéticas?
- En canto a punto de información catastral que temos no Concello, qué máis xestións se
pretende que poidamos facer a través do mesmo?
- Consta nunha Xunta de Goberno Local obras de reparación nun muro na Mourela,
pero realmente non son en Mosteirón?
- Cómo están as xestións para comprar os montes da Peteirella?
- Según informa o Sr. Seijo Martínez en Comisión de delegados de áreas, se están
repoñendo sinais de tráfico, pero queremos informar que algunha está tirada e necesita
reposición.
- Están pendentes modificación de moitas ordenanzas municipais, sobre as que temos
falado en numerosos Plenos, por exemplo a de participación cidadá.

- Xubílanse dous policías locais, e queremos preguntar si se van a convocar esas plazas.
- En canto ao tellado do pavillón polideportivo, reparación ou incautación da fianza,
cómo está o trámite deste expediente?
- Hai varias averías nas conducións de auga no Carreiro, e queremos saber como está
facendo as reparacións Viaqua?
- O Boletín Oficial do Estado anuncia que o Ministerio de Defensa vende a casa de
augas da Mariña, se podía tentar de solicitar unha cesión a favor do Concello.
Seguidamente intervén o Concelleiro do grupo municipal de MOVENEDA, Sr.
Caaveiro Puentes, quen formula os seguintes rogos e preguntas:
- Este Pleno aprobou unha moción que contiña medidas contra incendios forestais, e
queremos preguntar si se fixo algunha actuación das previstas na mesma.
- En canto a reparación de marquesinas, ¿cantas se levan repostas? ¿qué orden se sigue
para arranxarlas?
- Cómo está o arranxo das taxeas rotas en Balbís?
- Quero dirixir unha pregunta concreta ao BNG: os seus compañeiros do Concello de
Fene protestan por falta de transparencia nese Concello, ¿qué opina entón da
información que se solicitou a través do Valedor do Pobo, aquí no Concello de Neda?
A continuación toma a palabra o Sr. Alcalde para respostar as preguntas formuladas:
- En canto a nave do Puntal, os propietarios ceden a cesión da mesma, e os ocupantes
pagan o IBI. Sabemos que na mesma houbo algún roubo, pero non de material do
Concello.
- As asignacións para bonificacións na escola infantil se presupostan ao alza, e logo
sempre hai remanentes que se destinan a outras partidas.
- Existe un proxecto de eliminación de vertidos na Ribeira de Neda, que estamos
tramitando a través dun convenio coa Deputación Provincial para poder levalo a cabo
canto antes.
- A Subdelegada do Goberno visitou o Concello por varios asuntos, entre os que
destacan os vertidos incontrolados en varios puntos do municipios, e os aludidos roubos
na nave do Puntal.
- Estamos estudando os resultados do informe de FAEPAC, tanto cos técnicos
municipais como coa empresa encargada do mantemento da iluminación pública, para
ver si se poden facer reclamacións ás empresas suministradoras de electricidade.
- Coa Dirección Xeral de Catastro, estamo vendo a posibilidade de prestar maiores
servizos aos cidadáns a través do punto de información catastral.

- As obras do muro que se tiveron que facer, son efectivamente en Mosteirón, iso é o
correcto.
- Seguimos con xestións para a compra dos montes da Peteirella.
- En canto as posibles convocatorias de plazas de policía local, o debe analizar a nova
Corporación que salga das eleccións do vindeiro maio.
- Houbo que devolver a fianza á empresa que realizou as obras de pavillón
polideportivo, por razóns de índole xurídica, e trataremos de acometer as obras
necesarias con fondos propios do Concello.
- En O Carreiro estamos intentando facer unha nova canalización para resolver os
problemas dos veciños.
- Se fai un pago de publicidade a favor do club de fútbol Parrulo, para tentar de atraer
máis xente ao pavillón polideportivo.
- En canto aos incendios forestais, queremos adherirnos ao convenio da Xunta de
Galicia, pero teño un informe contrario de Intervención, e por iso estamos facendo
actuacións propias.
- As marquesinas se están cambiando dentro do Plan único de Deputación Provincial, e
de momento xa temos 11 instaladas a día de hoxe.
- En canto as taxeas de Balbís falaremos coa empresa para ver como está o asunto.
- A posible solicitude de cesión ao Ministerio de Defensa, da casa de augas da Mariña, é
un tema que pode ser estudado.
Seguidamente intervén o Concelleiro de Medio Rural, Sr. Ferreiro Rego, para dar
resposta a outra das preguntas formuladas:
- En canto as actuación en materia contra incendios forestais, teño que engadir ao xa
indicado por parte do Sr. Alcalde, que temos incorporados sete quilómetros máis de
pistas forestais para a súa limpeza.
A continuación intervén a Concelleira do BNG, Sra. Bouza Bellón, para dar resposta á
pregunta que se lle ten formulada:
- Neste Concello nunca se deixa de contestar ningunha pregunta, e os meus compañeiros
do Concello de Fene teñen dereito a opinar e considerar aquelo que estiman oportuno
con relación ao funcionamento daquel Concello. Pero como a pregunta formulada
parece unha enquisa política, quero eu preguntarlle aos Concelleiros de MOVENEDA,
que opinan da venta de pisos a afíns por parte do goberno municipal do Concello de A
Coruña, ou de que o Concello de Ferrol non haxa aprobado un orzamento en catro anos.

Replica o Concelleiro de MOVENEDA, Sr. Caaveiro Puentes, que o Pleno é o
órgano colexiado municipal, dentro do cal os grupos da oposición fan a labor de control
ao goberno, e non o goberno ao resto de grupos.
E non habendo máis asuntos que tratar na orde do día, polo Sr. Alcalde levántase a
sesión cando son as trece horas e dez minutos do día sinalado no encabezamento, de
todo o cal esténdese a presente acta, do que eu, Secretario, dou fe e certifico.
O Alcalde

O Secretario Xeral

