
  
 
 
 
  

 
SESIÓ� EXTRORDI�ARIA  DO CO�CELLO PLE�O CELEBRADA O 

DÍA  VI�TE E SEIS DE OUTUBRO DE DOUS MIL DEZ.- 
 
 No Concello de Láncara, sendo as  trece   horas  do día    vinte e seis de outubro 

de  dous mil dez, reúnese no Salón de Sesións o Concello Pleno, para tratar os asuntos 
contidos na Orde do Día, coa asistencia dos Sres. Concelleiros: D. José Manuel Neira 
Castro, D. José Manuel Álvarez Rodríguez   , D. Andrés Manuel Caballero López , D. 
Ricardo Núñez Valcárcel, D. Carlos Fernández Díaz, D. Arturo Sobrado Castro,D. José 
Manuel García Aldegunde, D. Dario A. Piñeiro López, D. Celestino Rodríguez 
González e D. Carlos Santiago López Sierra. 

 
 Preside a Sesión o Sr. Alcalde D. Eladio Capón López, e actúa de Secretario o 

titular D. José López Castro. 
   
 Aberto o acto pola Presidencia ,dáse conta dos seguintes asuntos: 
 

 
1º.-APROBACIÓ� DO ORZAME�TO MU�ICIPAL DO EXERCICIO 

2010. 
 

Dada conta do expediente tramitado para a aprobación, no seu caso, do 
Presuposto desta Entidade, formado para o exercicio 2010 polo Sr. Alcalde-Presidente 
deste Concello. Considerando que na súa tramitación se cumpriron os arts. 
162,163,164,166 e 168 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de  5 de 
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais,  Real Decreto 
500/ 1990, de 20 de abril e E.H.A./40-41 2004 de 23 de novembro, polo que se aproba  
a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local .  

 
Vistos os informes emitidos pola Intervención e o ditame da Comisión 

competente, ambos en sentido favorable. 
 
Por parte do Sr. Secretario-Interventor informaselles sobre os trocos sufridos na 

lexislación que regula esta materia, de forma especial no referente a gastos, o 
desaparecer o concepto de función e aparecer o concepto de programa, dase un amplio 
informe tanto no referente os ingresos  como  os gastos. 

 
Por parte do Concelleiro do PSG-PSOE   D. Dario A. Piñeiro López, manifesta 

que  non está dacordo  en que se recolla  un préstamo, xa que non é necesario, ó haber 
remanente de tesorería  non é necesario un préstamo, ademais este préstamo e para 
financiar mantementos e non obras. 

 
O Sr. Alcalde respostalle que é necesario o préstamo, xa que e  o último ano para 

pedir o préstamo, e que este Concello  podeo pedir sin problemas xa que non ten 
debedas. 



Por parte do Secretario-interventor informase que un Concello ten que ter  
liquidez , que é totalmente asumible o préstamo recollido no orzamento, que os 
préstamos son sólo para inversións e por ter liquidez non de sebe despilfarrar . 

 
Informando igualmente o Sr. Secretario que a rexeneración de vías municipais  

son inversións. 
 
O Concelleiro Dario Antonio Piñeiro López quere deixar claro que el esta a 

favor das obras, pero en contra do préstamo, polo que o seu partido vai votar en contra. 
 
O Concelleiro Carlos López Sierra manifesta que el  vota en contra por que non 

está da cordo cos orzamentos, xa que non participou na súa confeción , xa que  foi un 
asunto solo do equipo de goberno. 

 
 Sometido o asunto a votación o Pleno por  maioria asoluta , ó votar   a favor  6 
Concelleiros  (4 do P.P.  e 2 do TGA) e en contra 5 (4 do PSG-PSOE e 1 do BNG). 
 
 ACORDOU: 
 
1º.-Aprobar inicialmente o Presuposto desta Entidade para o exercicio 2010, quedando 
fixado, e equilibrado  tanto en GASTOS como en INGRESOS.: 
 
TOTAL GASTOS……………………………2.035.750,00 €  
TOTAL I�GRESOS………………………. 2.035.750,00 € 
 
 Co seguinte desglose: 
 

ESTADO DE I	GRESOS 

Cap���������������������CONCEPTO���������������IMPORTE 

 

 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

 

1 IMPOSTOS DIRECTOS                         �     472.952,00 � 

2 IMPOSTOS INDIRECTOS                       �      20.828,45� 

3 TASA E OUTROS INGRESOS                     �    164.535,39� 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 �   1.015.723,12� 

5 INGRESOS PATRIMONIAIS                     �       6.002,00 � 

 ������������������������������������������������������� 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

 

6 ENAXENACION DE INVERSIONS REAIS           �           5,00 � 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 �     177.701,04 � 

8 ACTIVOS FINANCIEIROS                      �       3.002,00 � 

9 PASIVOS FINANCIEIROS                      �     175.001,00 � 

������������������������������������������������������������������������ 
      TOTAL INGRESOS..............2.035.750,00 € 



 

 

 

 

 

ESTADO DE GASTOS 

 

Cap  CONCEPTO     IMPORTE 

 

 A) OPERACIONES CORRENTES 

 

1 GASTOS DE PERSOAL             551.820,03 € 

2 GASTOS EN BEES CORRENTES E SERVICOS      850.298,91 € 

3 GASTOS FINANCIEIROS               4,00 €  

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES        173.784,00 €  
B) OPERACIONES DE CAPITAL 

 

6 INVERSIOES REILES         456.841,06 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              0,00 € 

8 ACTIVOS FINANCIEIROS          3.000,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEIROS              2,00 €  
TOTAL GASTOS............ 2.035.750,00€   

 

 2º.-Aprobar, igualmente, as Bases de Execución de dito Presuposto, e cadro de 
persoal, coas súas modificacións. 
 3º.-Que se expoña ó público por prazo de quince días hábiles, a efectos de 
reclamación, conforme o preceptuado no art. 169.1 da citada Lei. 
 4º.-Que no suposto de non presentarse reclamacións contra o mesmo, 
considerarase definitivamente aprobado, debendo cumplirse o trámite da súa 
publicación, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de 
Anuncios deste Concello, xuntamente co cadro de persoal e a relación de postos de 
traballo, segundo dispoñen os arts. 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de 
abril, e 169.3 da repetida Lei ; e noutro caso procederase de acordo co previsto no 
número 1 deste último artigo. 
 5º.-Que de conformidade co número 4 do mesmo artigo, se remita copia do 
referido Presuposto á Administración do Estado e á  Comunidade Autónoma. 
 

 E non habendo máis asuntos que tratar dáse por rematada a sesión, por 
orden do Sr. Alcalde, sendo as  catorce  hora quince    minutos, estendéndose a presente 
acta que como Secretario, certifico. 
 
 
 
 


