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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE CELEBROU O PLENO 
DA CORPORACION O DÍA 13/11/2017, 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 
 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) 
Xan Carlos Sar Oliveira 

Teresa Fernández Martínez 
 

Converxencia Galega 
Juan Agustín García Pouso 

 
Secretario 

 José Ramón Lema Fuentes 
Non asiste 

María del Rocío Marcote Canosa 
( Xustificada ) 

 
 

ORDE DO DÍA 
 

1º.- Aprobación, se procede, borrador Acta da sesión anterior.- 
2º.- Aprobación, se procede, da Conta Xeral do Presuposto ordinario de 2016.- 
 
 

Na Vila e Termo municipal de Fisterra, Partido Xudicial de Corcubión sendo 
ás 20:00 horas, do día 13/11/2017, 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 6 de Outubro de 2017 é aprobada por 
unanimidade dos asistentes.- 

 
2º.- Aprobación, se procede, da Conta Xeral do Presuposto ordinario de 
2016.- 
 
Visto o Dictamen favorable emitido pola Comisión Especial de Contas na sesión do 

dia 19 de Setembro de 2017 e da Secretaria-Intervención que constan no 

expediente, o Pleno por Seis votos a favor ( 4 PSdG-PSOE e 2 BNG) , Tres 

abstencións dos Concelleiros do grupo popular e Unha Abstención do Sr. Garcia 

Pouso do grupo Converxencia Galega, determinando os motivos de ambas 

abstencións, por non ter participado na mesma, acorda : 

a) Aprobar a Conta Xeral do Presuposto referida ao ano 2016 co segunte contido : 

 

BALANCE 
 
Segundo determina a regra 417 da Instrucción de Contabilidade  (IC) se expresará 
a composición e situación  do  Patrimonio  ó día de peche  do  exercicio, 
resultando unha vez realizados os axustes correspondentes un  total (ACTIVO  E 
PASIVO ) de " "Dezaoito millóns seiscentos noventa e seis mil catrocentos 
dezaoito euros con setenta e oito céntimos (18.696.418,78 € ) “.- 
  

CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
 
Na  regra  418 da I.C., defínese como  o  estado financieiro   destinado  a 
expresalos resultados   do exercicio  desde o punto de vista económico 
patrimonial, reflexando  adecuadamente  as fontes de procedencia  dos mesmos, 
e se forma das seguintes contas:  

GASTOS 
 

Funcionamento de servizos e prestacións sociais.- 
Gastos de Persoal 

 
1) Soldos, Salarios e asimilados....................... .853.975,73 € 
2) Cargas Sociais ...............................................247.001,69 € 
3) Transferencias e Subvencións concedidas.....65.469,10 € 
 

Outros gastos de xestión ordinaria  
 
1) Subministros e Servizos exteriores...............1.112.112,75 € 
2) Tributos ........................................................19.363,23 € 
 

 
 



 
Gastos financieiros  

 
1) Por débedas........................................................0,00 € 
2) Outros.................................................................1.126,57 € 
 
Transferencias e Subvencions.........................  65.469,10 € 
 

Deterioro de valor, baixas e enaxenacions de activos e pasivos 
financieiros 

 
1) Outros .............................................................117.960,62 €  
 

AFORRO.....920.848,39 €.- 
 

INGRESOS 
 

Vendas e prestacións de servizos.- 
 
1) Prestación de Servizos...............             ..... 13.647,71 € 
 

Ingresos tributarios e urbanísticos.- 
 
1) Impostos ..................................................756.623,97 € 
3) Taxas........................................................459.902,11 € 
 

Transferencias e Subvencións recibidas.- 
 
A) Do exercicio.............................................1.821.894,24 € 
a.1 ) Subvencions recibidas para financiar gastos do 
exercicio........................... …………………..1.264.219,92 € 
a.2 ) Transferencias......................................557.674,32 € 
 

Ingresos financieiros 
 
b) De valores representantes de débeda, de créditos e de outras 
inversions financieiros............................  9.681,26 € 
 

AFORRO.... 811.442,46 € 
 

 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO:  
 
Tal e como se expón no informe emitido  a  tal efecto,  a  liquidación  do  
orzamento  correspondente  ó exercicio de 2014 ofrece o seguinte resultado:  
 

- Dereitos Recoñecidos Netos 3.342.685,14 € 

- Obrigas Recoñecidas Netas 2.943.424,05 € 



- Resultado Orzamentario   399.261,09 € 

 - Desviación positivas de financiación     20.952,18 € 

- Desviación negativas de financiación      53.489,64 € 

- Gastos Financieiros remanente  Liquido de 
Tesourería 

             0,00 € 

- Resultado Orzamentario Axustado    493.365,98 € 

 
ESTADO DEMOSTRATIVO DE ORZAMENTOS PECHADOS:  

 
Do que se  deduce  que  queda  un  total   de " Catrocentos noventa e tres mil 
trescentos sesenta e cinco euros con noventa e oito céntimos ( 493.365,98 € 
) " como Obrigacións  pendentes de Ordear de orzamentos pechados e un total 
de “ Novecentos corenta e seis mil cento dezaoito euros con noventa e sete 
céntimos (946.118,97 € ) en concepto  de  Dereitos  Pendentes de Cobro  a  31  
de Decembro de 2016.-  

 
ESTADO DOS COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EXERCICIOS 

FUTUROS.-  
 
De conformidade coa Regra 422 IC, presentará os compromisos  de gasto 
adquiridos con cargo a  exercicios futuros, non existindo ningún nesta 
Corporación.  
 

ESTADO DE TESOURERIA.-  
 
De acordo co disposto na Regra 423 de IC, pon de manifesto  a  súa situación e 

as  operacións  realizadas durante o exercicio.  Consta dunha Primeira Parte, 

na que se  presentan de forma resumida o total de Cobros e Pagos realizados, 

tanto orzamentarios como non orzamentarios, resultando  un  movemento total de 
" Catro millons cento setenta e seis mil trescentos vinte e nove euros con 
vinte e oito céntimos ( 4.176.329,28 € ) e "  Tres millóns cincocentos trinta e 
tres mil cincocentos trinta euros con noventa e un céntimos ( 3.533.530,91 € ) 

e unha  Segunda Parte onde se recolle o estado de situación de  existencias 

en Tesourería, resultando unha existencia final  en bancos de " Seiscentos 
corenta e dous mil setecentos noventa e oito euros con trinta e sete 
céntimos ( 642.798,37 €).- 

ESTADO DE DEBEDA PÚBLICA  
 
Reflexa as operacións de creación, amortización, pago, extinción, conversión e 
canxe de capitais, así como as   de  recoñecemento,  pago,  extinción  dos 
intereses devengados.   Non existindo  ningunha nesta  Corporación. 
 
b) Dése traslado deste acordo ó Consello de Contas de Galicia a efectos da 
súa fiscalización.- 
 
E non tendo máis asuntos de que tratar o Alcalde-Presidente remata a sesión, 
ás 20:15  horas do día de hoxe, de todo o que como secretario, dou fe. 


