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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE CELEBROU O 
PLENO DA CORPORACION  O DÍA  22/08/2017, EN PRIMEIRA 
CONVOCATORIA. 

ASISTENTES 
Concelleiros 

Partido dos Socialistas Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PSdeG - PSOE) 
 

José Marcote Suárez 
Soledad Vilela Romero 

Alexandre Domínguez Lado 
María Rocío Mariño López 

 
Concelleiros 

Partido Popular (PP) 
 

José Manuel Traba Fernández 
Daniel Juan Benlloch Rivas 

Santiago Insua Esmorís-Recamán 
María del Rocío Marcote Canosa 

 
 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) 
Xan Carlos Sar Oliveira 

Teresa Fernández Martínez 
 

Converxencia Galega 
Juan Agustín García Pouso 

 
Secretario 

 José Ramón Lema Fuentes 
 

ORDE DO DÍA 
 

1º.- Aprobación, se procede, borrador Acta da sesión anterior. 
2º.- Aprobación, se procede, do Presuposto ordinario 2017.- 

 
 

Na Vila e Termo municipal de Fisterra, Partido Xudicial de Corcubión 
sendo ás 20:15 horas, do día 22/08/2017, reúnense no salón de sesións da 
casa do concello baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, José Marcote Suárez, 
os Srs. e Sras. que na marxe se expresan, coa finalidade de celebrar a 
sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, coa seguinte: 
 

1º.- Aprobación, se procede, borrador Acta da sesión anterior. 
 

Sometida a votación a do día 5 de Xuño de 2017 é aprobada por 
unanimidade dos asistentes.- 
 
Deisaxe sobre a mesa a do dia 7 de Agosto de 2017 ó non terse 
redactado.- 
 
2º.- Aprobación, se procede, do Presuposto ordinario 2017.- 
 



Visto o  informe favorable emitido pola Secretaría-Intervención, o Pleno 
por Seis votos a favor ( 4 PSdG-PSOE  e 2 BNG ) e Cinco abstencións ( 4 
grupo popular e 1 Converxencia Galega ), acorda: 
 
1º Aprobar inicialmente o orzamento desta Entidade para o exercicio de  
2017, que ascende tanto no Estado de Gastos como no Estado de 
Ingresos á cantidade de Tres millóns catrocentos oitenta e sete mil 
setecentos noventa e sete euros con noventa e un céntimos ( 3.487.797,91 
€ ) co seguinte resume: 
 

Estado de Gastos 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

 

A) OPERACIÓNS CORRENTES 

1 Gastos de persoal 1.123.689,02 € 

2 Gastos en bens correntes e servizos 1.539.553,63 € 

3 Gastos financeiros 2.500,00 € 

4 Transferencias correntes 87.495,63 € 

 B) OPERACIÓNS DE CAPITAL  

6 Inversións Reais 610.050,64 € 

7 Transferencia de capital 0,00 € 

8 Activos financeiros 0,00 € 

9 Pasivos financeiros 124.508,99 € 

SUMA TOTAL DE GASTOS 3.487.797,91 € 

 

Estado de Ingresos 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

 A) OPERACIÓNS CORRENTES  

1 Impostos Directos 693.391,82 € 

2 Impostos Indirectos 50.000,00 € 

3 Taxas e outros ingresos 570.784,37 € 

4 Transferencias correntes 1.597.385,93 € 

5 Ingresos Patrimoniais 37.932,04 € 

 B) OPERACIÓNS DE CAPITAL       

7 Transferencias de capital 417.859,53 € 

8 Activos financeiros         0,00 € 

9 Pasivos financeiros 120.444,22 € 

SUMA TOTAL DE INGRESOS 3.487.797,91 € 

 
2º Aprobar, igualmente, as Bases de Execución de dito orzamento. 
 
3º De conformidade co disposto no Art. 126-1 do Real Decreto Lexislativo 
781/86, do 18 de abril, en relación co Art. 90 da Lei 7/85, do 2 de abril, 
apróbase o Cadro de Persoal en relación de postos de traballo que figura 
no expediente. 
 



4º Que se expoña ó público por espazo de quince días hábiles, a efectos 
de reclamacións, conforme ó preceptuado no Art. 150.1 da citada Lei. 
 
5º Que no suposto de non se presentaren reclamacións contra o mesmo, 
será considerado definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite 
da súa publicación, resumido por Capítulos, no Boletín Oficial da 
Provincia e no Taboleiro de Edictos deste Concello, xuntamente co Cadro 
de Persoal e a Relación de Postos de Traballo, segundo expoñen os Art. 
127 do Real Decreto Lexislativo 781/86, de 18 de abril, e 150.3 da referida e 
noutro caso procederase de acordo co previsto no número 1 deste último 
artigo. 

 
6º  Que de conformidade co número 4 do mesmo artigo, remítase copia do 
referido orzamento á Administración do Estado e á Comunidade 
Autónoma. 

INTERVENCIONS 
 

Sr. Alcalde 
 
O retraso en traer o presuposto non foi outro que a existencia de dúbidas 
en relación coas Subvencións outorgadas pola Excma Diputación.- 
 
Prodúcese unha rebaixa no custo do subministro de enerxia eléctrica 
para os Bombeos actuais cun aforro aproximado de sete mil euros 
(7.000,00 €) e en cada exercicio económico se intentara adoptar medidas 
para reducilos mais.- 
 
En canto aos teléfonos existe un compromiso por parte de Vodafone de 
reducir o custo anual dos gastos por este concepto, así como se vai a 
producir unha cancelación de operacións de crédito incluida a de 
Proveedores, que é a que máis intereses ven devengando a esta 
Corporación, todo iso en base o Préstamo sin intereses subvencionado 
pola Excma Diputación Provincial.- 
 

Sr. Garcia Pouso do grupo Converxencia Galega 
 

A miña postura de Abstención é porque se trata dun presuposto no que 
non participei nin elaborei, ademais de ser presentado tarde, mal e 
arrastro; considero polo tanto que debemos ir confeccionando ó do ano 
2018.- 
 
É convinte saber as liñas de teléfono que temos no Concello para tratar 
conseguir unha rebaixa no coste dos mesmos e considero que existe 
consignada pouca cantidade dentro da Partida para mantenemento e 
reparación de Colexios Públicos.- 
 
E non tendo máis asuntos de que tratar o Alcalde-Presidente remata a 
sesión, ás 20: 42 horas do día de hoxe, de todo o que como secretario, 
dou fe. 
 


