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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE REALIZADA POLO PLENO DA 

CORPORACIÓN EN DATA 30 DE DECEMBRO DE 2019. 
 

PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
ERMITAS GARCIA RIOS 
MANUEL MARTINEZ LOPEZ 
LUIS RUBIDO RAMONDE 
ESTEBAN BLANCO GARROTE 
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
MARIA DE LA LUZ LEONARDO ANEIROS 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ 
 
AUSENTES: 
Escusa a súa asistencia o concelleiro JESUS ROMERO CARRACELAS  
 
SECRETARIO ACCIDENTAL: 
FRANCISCO JAVIER ZUNZUNEGUI VAZQUEZ 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO  
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 10:06 horas do día 30 de decembro de 2019, 
reúnese o Concello Pleno en primeira convocatoria, previa convocatoria para os efectos, co obxecto de 
realizar sesión extraordinaria e urxente, baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente e coa asistencia dos 
Sres./Sras. Concelleiros/as que arriba se relacionan, actuando como Secretario accidental, don Francisco 
Javier Zunzunegui Vázquez que dá fe do acto. 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo artigo 90 
do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por 
Real decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións plenarias, declara aberta esta. 

 
 
1. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA CONVOCATORIA 
 
O Sr. Alcalde explica que a urxencia da convocatoria deste Pleno extraordinario ven motivada porque a 
liquidación do exercicio 2018 resultou en incumprimento da regra de gasto, polo que se propón a 
celebración deste Pleno extraordinario para a aprobación do Plan Económico-Financeiro 2019/2020, de 
conformidade co previsto no artigo 21 da L.O. 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade 
financeira. 
 
De conformidade co previsto nos artigos 46.2 b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, 
e 79 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado 
por Real decreto 2568/1986, sométese a votación ordinaria a ratificación da urxencia da convocatoria, 
resultando aprobada por unanimidade dos membros presentes. 



 
 

2 
 

 
 
2. PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO 2019/2020 
 
Polo Secretario accidental dáse lectura á proposta de Alcaldía de data 27 de decembro de 2019, que di: 
 

“PROPOSTA DÁ ALCALDÍA AO PLENO 
 

ASUNTO: PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO 2019/2020 
 

No expediente da liquidación do orzamento de 2018, aprobado mediante resolución da Alcaldía 
362/2019, do 9 de xullo de 2019, detectouse un incumprimento nos parámetros da regra de gasto. 
 
No informe de Intervención emitido o 8 de xullo e que consta no expediente 2019/G003/000372 da 
liquidación, respecto da estabilidade orzamentaria e a regra de gasto, informouse incumprimento na regra 
de gasto de 249.629,11 € respecto do gasto computable do ano anterior e como consecuencia do anterior 
a necesidade de contar con un plan económico-financeiro. 
 
O motivo do incumprimento foi a incorporación ao orzamento de 2018 dos remanentes de tesourería 
afectado e de gastos xerais derivado da liquidación do exercicio 2017. Durante o exercicio 2018 
financiouse con remanente de tesourería para gastos xerais a modificación MC 04 2018 SC 01 2018 CE 
01 2018 por importe de 591.340,05 €. 
 
Segundo a normativa vixente e a interpretación da Secretaria Xeral de Coordinación Autonómica e Local 
o incumprimento da normativa de estabilidade orzamentaria pola incorporación do remanente de 
tesourería afectado poderase limitar a expoñer o orixe do desequilibrio en termos de contabilidade 
nacional e a recoller aquela medida. O mesmo principio se entende que resulta aplicable respecto do 
remanente non afectado, sendo a diferenza a obriga ou non de incorporar o devandito remanente, pero en 
ambos casos, un ingreso financeiro derivado do aforro acumulado ven a cubrir gastos non financeiros e 
por tanto é esa a fonte do desequilibrio. 
 
Non se prevén medidas adicionais de aumentos dos ingresos municipais ou de axuste dos gastos 
orzamentarios, tendo en conta que non se consideran precisas outra serie de medidas que a contención no 
emprego do remanente de tesourería para gastos xerais. 
 
Téñase en conta que consta no expediente informe de Intervención no que se realiza o cálculo da 
estabilidade orzamentaria e a regra de gasto para 2019, que aínda tendo carácter provisional, debe ser 
obxecto de consideración sobre a premisa de que o exercicio 2019 está practicamente executado. 
 
O informe de Intervención, formúlase con carácter desfavorable en canto ao  incumprimento dos prazos 
para a presentación e tramitación do Plan Económico-Financeiro. 
 
Por todo iso, de conformidade co previsto na normativa vixente,  
 
PROPOÑO AL PLENO: 

 
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Plan Económico-Financeiro 2019-2020 do Concello de Cedeira, que 
se achega como anexo. O Plan estará en vigor durante o prazo sinalado ou ata que se acade o obxectivo 
do cumprimento da normativa de estabilidade orzamentaria, segundo os datos derivados da liquidacións 
orzamentarias dos exercicios respectivos. 
 
Segundo.- O Plan Económico-Financeiro, xunto co seu correspondente acordo, quedará exposto ao 
público na Intervención do Concello por prazo de 15 días, contados a partir do seguinte aquel en que 
apareza publicado o correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do 
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Concello, durante o cal os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. 
 
En caso de non se presentar reclamacións ao termo do período de exposición, o acordo considerarase 
definitivamente aprobado, sen necesidade dun novo acordo plenario, de conformidade co disposto no 
art.169.1 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

 
Cedeira, 27 de decembro de 2019 

 
O Alcalde, 

 
Pablo Diego Moreda Gil 
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Anexo Plan Económico-Financeiro 2019-2020 
 

1.1- Estabilidad Presupuestaria 
Ejercicio 2019 

Ingresos no 
financieros 

Gastos no 
financieros Ajustes  Ajustes por operaciones 

internas 
Capacidad/necesidad 

financiación 
5.728.675,19 € 5.459.841,11 € -54.076,04 € 0,00 € 214.758,04 € 

     
Ejercicio 2020 

Ingresos no 
financieros 

Gastos no 
financieros 

Ajustes propia 
entidad 

Ajustes por operaciones 
internas 

Capacidad/necesidad 
financiación 

5.728.675,19 € 5.459.841,11 € 0,00 € 0,00 € 423.508,31 € 

     
 

1.2- Regla de Gasto 
Ejercicio 2019 

Gasto 
computable 
liquidación 

2018:  

Tasa 
referencia 

2019 

Aumentos y 
disminuciones 

(art.12.4) 

Límite regla 
gasto 2019 

Gasto computable 
liquidación 2019 

Cumplimiento/incumplimiento 
regla gasto 

4.630.871,21 € 4.755.904,73€ -0,00 € 4.755.904,73€ 4.619.218,38 € +136.686,35 € 

      
Ejercicio 2020 

Base Gasto 
computable 
liquidación 

2019:  

Tasa 
referencia 

2020 

Aumentos y 
disminuciones 

(art.12.4) 

Límite regla 
gasto 2020 

Gasto computable 
liquidación 2016 

Cumplimiento/incumplimiento 
regla gasto 

4.619.218,38€ € 0,00 € 4.753.175,71 € 4.753.175,71 € 0,00 € 

      
 
1.3- Sostenibilidad Financiera 
1.3.1- Deuda Pública 

Drn corrientes Drn ajustados Deuda PDE Coeficiente endeudamiento 
5.306.542,93€ 5.306.542,93 € 213.396,25 € 4,02% 

   “ 
 
Polo Sr. Presidente sométese a consideración do Pleno a ratificación da inclusión da proposta na orde do 
día, de conformidade co previsto no artigo 82.3 do ROF, resultando APROBADA a súa inclusión por 
unanimidade dos membros presentes. 
 
Aberto o turno de intervencións, a Sra. Interventora di: No informe de Intervención que consta no 
expediente, fíxose unha estimación de cálculo do grado de cumprimento da regra de gasto e da 
estabilidade orzamentaria con resultado, en ambos casos, de cumprimento. Sen prexuízo de que esa 
afirmación hai que facela dende a prudencia de que os datos son provisionais e teremos o resultado 
definitivo unha vez pechado e liquidado o exercicio. 
 
O Sr. Alcalde di: Temos un informe da Interventora de data 2018 onde di que hai ese incumprimento. 
Dentro dese excesivo remanente, que nun principio parece que foi incluído no ano 2018 de 591.340,05 €, 
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houbo dúas partidas que foron executadas, mentres que 157.305,07 € quedaron se poder ser executados. 
As partidas executadas foron as seguintes: 
 

- Total obrigas recoñecidas netas no 2018 computables e financiadas co remanente de tesourería 
para gastos xerais do 2017 nos capítulos non financeiros (Capítulos 1 a 7), a cantidade foi de 
226.337,72 € 

- Obrigas recoñecidas netas 2018 computables e financiadas co remanente de tesourería para 
gastos xerais do 2017 nos capítulos financeiros (8 e 9), foron 207.697,26 €  
 

Isto non inflúe no cumprimento da regra de gasto e foi a cancelación do préstamo da Deputación do PAI, 
do Plan de Aforro e Investimento, da biblioteca. Neste caso, sumando o total das partidas anteriores, total 
obrigas recoñecidas netas no 2018 computables e financiadas co remanente de tesourería para gastos 
xerais do 2017 foi de 434.034,98 €. Co cal, volvo a repetir, aínda así, quedaron 157.305,07 € sen 
executar. 
 
O Sr. Alcalde continúa dicindo: Tanto o goberno anterior, como este, sempre fomos moi cautos á hora de 
facer un gasto do remanente. Sempre tivemos os pertinentes informes recomendando a cantidade máxima 
que podiamos executar, pero isto é unha estimación. Creo que, neste caso, quedou unha parte importante 
sen executar e, realmente, si que este Plan Económico-Financeiro debía de estar aprobado antes de final 
de ano. Puidémolo ter aprobado antes, pero este foi un ano difícil, un ano no que houbo un cambio de 
goberno, cunhas eleccións municipais polo medio, unha aprobación de orzamentos, posterior a esa nova 
investidura e no que tamén agora se está a traballar moitísimo no tema das subvencións de libre 
concorrencia, convenios con asociacións, polo que aproveitamos ata final de ano. O máis importante, 
como ben pode asegurar a Interventora, é que xa estamos a traballar no 2019 sobre este Plan Económico-
Financeiro co cal cremos que imos ter uns resultados positivos, e iso é o que máis nos debe importar aos 
que estamos aquí, saber que no ano 2019 se están a tomar todas as medidas preventivas para que non 
haxa ese incumprimento na regra de gasto. A estabilidade financeira cumprímola con tódolos parámetros 
e incluso este ano xa gastamos menos do que é o remanente, de todos modos, agora temos que esperar os 
resultados da conta de liquidación do ano 2020 e seguir traballando nesta liña. Feliz ano a todos e a 
todas! 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por oito (8) votos a favor, do PSdeG-PSOE (6) e do BNG (2), e 
catro (4) abstencións do PP, ACORDA: APROBAR a proposta nos termos nos que quedou transcrita. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 10:17 horas do expresado 
día, estendéndose a presente acta do que eu, como Secretaria, dou fe.      
 
 

O PRESIDENTE O SECRETARIO ACCIDENTAL 
PABLO DIEGO MOREDA GIL FRANCISCO JAVIER ZUNZUNEGUI VAZQUEZ 

 


