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Expediente M2/2017 concesión dun suplemento de crédito do
Orzamento 2017
MEMORIA DA ALCALDÍA

L- Sométese á aprobación da Xunta de Gobernó Local o presente expediente, que

ten por finalidade a realización dun gasto específico e determinado cuxa efectividade
non se considera posible demorar ata o próximo exercicio, e para o que o crédito
existente no actual orzamento é insuficiente. É competencia da Xunta de Gobernó

Local a aprobación do proxecto de modificación orzamentaria en virtude do sinalado
no artigo 127.l.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Local (LRBRL), en relación co artigo 177 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locáis. Será sometido á aprobación do Pleno da Corporación.

Na actualidade, a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, o Real Decreto
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei

Reguladora das Facendas Locáis (LRFL) e o Real Decreto 500/1990, do 20 de abril,
polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título sexto da LRFL, establecen a
normativa á que han de axustarse as Corporacións Locáis nos expedientes de

concesión de suplementos de crédito.

O destino do suplemento de crédito é incrementar a consignación da aplicación
20.011.913.00 do orzamento xeral

aprobado

para 2017,

para amortizar

anticipadamente na súa totalidade a operación financeira número 0000-99700-2:
Refinanciamento Préstamo ICO (código contable 2015/1/REFICO), vinculado ao plan

de axuste aprobado no marco do Real Decreto-lei 4/2012, coa finalidade de cancelar
o devandito plan de axuste. A cantidade pendente de amortizar do devandito
préstamo ascende, segundo informa a Tesourería Xeral, a 5.088.541,37 euros.
II.- Por iso, procede aprobar o proxecto de expediente de modificación do estado

de gastos do Orzamento 2017 (M2/2017), mediante concesión dun suplemento de
crédito, por importe dun cinco millóns oitenta e oito mil cincocentos corenta e uno
euros con trinta e sete céntimos (5.088.541,37 €).

O financiamento de Isuplemento de crédito realízase con cargo ao remanente de
tesourería para gastos xerais resultante da liquidación do orzamento de 2016, tal e
como se detalla na documentación do expediente, que se resume a continuación:

INCREMENTOS NO ESTADO DE GASTOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

5.088.541,37

TOTAL INCREMENTOS ESTADO GASTOS (a)

5.088.541,37

MINORACIONES NO ESTADO DE GASTOS

I

BAIXAS POR ANULACIÓN

-0,00

TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS (b):

-0,00

VARIACIÓN NETA NO ESTADO DE GASTOS (a - b)

5.088.541,37
5.088.541,37

VARIACIÓN NETA NO ESTADO DE INGRESOS:

FINANCIAMENTO DO EXPEDIENTE MODIFICATIVO M2/2017:

I

REMANENTE LIQUIDO DE TESOURERÍA

5.088.541,37

DISTRIBUCIÓN NETA DAS MODIFICACIONS POR CAPÍTULOS DE GASTO

CAPITULO
I

Gastos de persoal

II

Gastos comentes en bens e servizos

III

Gastos financeiros

IV

Transferencias correntes

V

Fondo de Continxencia e outros

IMPORTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OPERA CIONS CORRENTES

CAPITULO
VI

Investimentos reais

VII

Transferencias de capital

VIII

Activos financeiros

IX

Pasivos financeiros

OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL

IMPORTE

0,00
0,00
0,00
5.088.541,37
5.088.541,37
5.088.541,37
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DISTRIBUCIÓN NETA DAS MODIFICACIONS POR CAPÍTULOS DE INGRESO
CAPITULO

IMPORTE

Impostos directos
Impostos indirectos

II

III

Taxas, prezos públicos e outros ingresos

IV

Transferencias correntes

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ingresos patrimoniais
OPERACIONS CORRENTES
CAPITULO
VI

Alleamento de investimentos reais
Transferencias de capital

VII
VIII
IX

Activos financeiros
Pasivos financeiros

OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL

IMPORTE

0,00
0,00
5.088.541,37
0,00
5.088.541,37
5.088.541,37

Tramítese o expediente con suxeición ao procedemento establecido pola normativa
vixente.

A Coruña, 19 de xuño de 2017
O ALCALDE,

Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos
M2/2017
PLENO

Expediente M2/2017 de concesión dun suplemento de crédito.
Orzamento 2017

Informe proposta

I. A regulación legal das modificacións orzamentarias atópase contida
fundamentalmente nos artigos 177 e seguintes do Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locáis, aprobado por Real Decreto Lexislativo
2/2004, do 5 de marzo (en diante, TRLRFL), así como na Sección 2a do
Capítulo II do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril (en diante, RD 500/1990).
A Base 7a das aprobadas para a execución do Orzamento de 2017 remítese ás
normas legáis vixentes para a tramitación dos expedientes de concesión de
suplementos de crédito.

De acordó coas normas apuntadas, os suplementos de crédito son
modificacións do orzamento de gastos, mediante os que se incrementa crédito
para a realización dun gasto específico e determinado que non pode

Remorarse ata o exercicio seguinte e para o que o crédito consignado

é

insuficiente. O seu financiamento pode realizarse con cargo ao remanente
líquido de tesourería, con novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais
previstos no orzamento corrente, ou mediante anulacións ou baixas de crédito
de gastos doutras aplicacións, non comprometidos e cuxas dotacións se
estimen reducibles sen perturbación do respectivo servizo.

No presente expediente, o financiamento prodúcese, con cargo ao remanente
líquido de Tesourería procedente da liquidación do Orzamento de 2016, por un
importe de cinco millóns oitenta e oito mil cincocentos corenta e un euros con

trinta e sete céntimos (5.088.541,37€) de Remanente para gastos xerais.
Remanente que á data está disponible segundo informe de TesoureríaContabilidade que se adxunta ao expediente.

O suplemento de crédito, que se propon na aplicación 20.011.91300
"Amortización préstamos M-L prazo entes fora S. Público", por importe de
5.088.541,37€, está destinado á amortización anticipada do préstamo,
identificado por Tesourería co número 0000-99700-2: Refinanciamento
Préstamo ICO (código contable 2015/1/REFICO), con esta amortización
anticipada cancelarase este préstamo.
Da liquidación do exercicio 2016 obtéñense os seguintes datos para o
Concello:
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Capacidade de financiamento (superávit) do Concello: 26.223.076,49€
Remanente Líquido de Tesourería para gastos Xerais: 20.175.649,57€.

En aplicación da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, o destino do Remanente Líquido
de Tesourería para Gastos Xerais é amortización de débeda, de acordó co
artigo 32 da lei.

Despois das consultas realizadas polo Interventor Xeral do Concello, ao
Ministerio de

Facenda e

Administracións

Públicas,

Secretaría Xeral de

Financiamento Autonómico e Local, concluíuse que se se amortiza na súa
totalidade a operación financeira número 0000-99700-2: Refinanciamento
Préstamo ICO (código contable 2015/1/REFICO), xa non estaría vixente o plan
de axuste aprobado no marco do Real Decreto- lei 4/2012 e daríase por
finalizado o seguimento do mesmo.

Á vista do anterior proponse
20.011.913.00

para

proceder

proceder a suplementar a aplicación
á

amortización

anticipada

do

préstamo

mencionado.

II. O expediente de concesión dun suplemento de crédito do orzamento 2017
(M2/2017) que se somete ao Excmo. Concello Pleno, vén acompañado da
correspondente Memoria xustif¡cativa, na que se ordena a incoación do
Expediente. Na devandita Memoria e na restante documentación que se une ao
expediente, recóllense os aspectos mencionados no artigo 37.2 do RD
500/1990 (artigos 177 e 178 do TRLRFL), que establece como aplicables as
normas sobre información, reclamacións e publicidade, recollidas nos artigos
20 e 22 do propio Real Decreto e 169 a 171 do TRLRFL.

O expediente M2/2017 de modificación do Orzamento de 2017 foi aprobado
pola Xunta de Gobernó Local, segundo consta no certificado que obra no
expediente, de conformidade co establecido no art. 127 da Lei 7/1985, do 2 de
abril (modificada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a
modernización do Gobernó Local), vistos os informes obrantes no mesmo e
previo ditame emitido pola Comisión informativa de Facenda e Administración
sométese a aprobación polo Pleno da Corporación. Unha vez producida a
aprobación inicial polo Pleno, por maioría simple dos membros presentes, o
expediente haberá de exponerse ao público, previo anuncio no Boletín Oficial
da Provincia, por quince días, durante os cales os interesados poderán
examínalo e presentar reclamacións ante o propio Pleno. O expediente
considerarase definitivamente aprobado se, durante o citado prazo, non se
presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno dispoñerá dun prazo dun
mes para resolvelas.

Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos
M2/2017
PLENO

Aprobada definitivamente a modificación publicarase resumida por capítulos no
BOP, entrando en vigor unha vez efectuada dita publicación.
III. Conforme á normativa citada, e se V.E. considérao oportuno, sería
procedente formular ao Excmo. Concello Pleno, a seguinte:
Proposta de acordó:

1. Aprobar inicialmente o expediente de modificación do estado de gastos do
Orzamento 2017 (M2/2017), mediante concesión dun suplemento de crédito
por importe de cinco millóns oitenta e oito mil cincocentos corenta e un
euros con trinta e sete céntimos (5.088.541,37€).Todo iso reflectido na
listaxe denominada "Expediente M2/2017" que se incorpora ao expediente.
2. Aprobar inicialmente a distribución do financiamento procedente de
remanente líquido de Tesourería para gastos xerais da liquidación do
orzamento de 2016, por un total de cinco millóns oitenta e oito mil
cincocentos corenta e un euros con trinta e sete céntimos (5.088.541,37€).
Todo iso reflectido no listado "Expediente M2/2017. Financiamento".
3. Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde para a adopción dos decretos que sexan
necesarios para dar efectividade ao acordado.
A Coruña, 23 de xuño de 2017

Xefa (de Serviz£T\de Orzamentos e Conforme,

Estudqs económicos,

/V yN.

Belén Blanco de Azpiazu

Director de Economía, Facenda e

Administración,

Edua

Vo e pr,
Concelleira de Facenda e Administración,

Ma Eugenia Vieito Blanco

ico

EXPEDIENTE

M2/2017

DE

CONCESIÓN

DUN

SUPLEMENTO

DE

CRÉDITO,

DE

COMPETENCIA PLENARIA, DENTRO DO ORZAMENTO MUNICIPAL DE 2017.

Remítese para informe desta Intervención Xeral, o expediente M2/2017 de dun suplemento de
crédito nos termos expostos na memoria da Alcaldía e informe-proposta da Oficina Orzamentaria
que se achega.

A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003,
de 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Gobernó Local (LRBRL), o texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis (TRLRFL), o Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, en materia orzamentaria, así como as Bases de Execución do Orzamento para 2017,
aprobadas pola Corporación xunto co mesmo, constitúen o réxime legal a que ha de someterse a
Corporación para tramitar a modificación de créditos orzamentarios.

En concreto, a Sección 2a do Capítulo I do Título VI do TRLRFL, titulada "Dos créditos e as súas

modificacións", artigo 172 e seguintes, e o seu desenvolvemento no R.D. 500/1990, regulan os
expedientes de modificación de créditos, establecendo as normas que disciplinan os casos en que
procede a súa tramitación, procedemento e formas de financiamento dos incrementos. No número

2 do artigo 177 e no 37.3 do R.D. 500/1990, esíxese o informe previo do Interventor respecto dos
devanditos expedientes. Así mesmo a Base 7a, apartado F) 2o das aprobadas para a execución do

Orzamento de 2017, establece o carácter preceptivo do informe do Interventor ñas resolucións que
modifiquen créditos orzamentarios.
modifiquen

Enaífmpriri
primento do preceptuado, o Interventor Xeral que subscribe emite o seguinte
INFORME:

I.- Antecedentes.

cediente que agora sométese á Corporación supon a concesión dun suplemento de crédito
porte de 5.088.541,37 €, co obxeto de amortizar o endebedamento vinculado ó Plan de

aprobado polo Pleno do concello de conformidad co Plan de Pago a Proveedores ó que o
lo da Coruña adheriuse ó amparo do Real Decreto ley 4/2012.

no expediente informe da oficina de contabilidade sobre a disposición íntegra do
Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais por importe de 20.175.649,57 €

O expediente aparece nivelado, dado que o importe do suplemento equivale aos recursos que se
arbitran para o seu financiamento.
I.- ALTAS.

Suplemento de crédito

5.088.541,37

Total altas de créditos

5.088.541,37

II.- FINANCIAMENTO DOS INCREMENTOS DE GASTO.
Remanente Líquido de Tesourería

5.088.541,37

GX

Total financiamento

5.088.541,37

Polo tanto, o expediente aparece nivelado e equilibrado en termos orzamentarios, dándose
cumprimento ao disposto no artigo 16.2 do Real Decreto 500/1990.

Así mesmo en relación aos créditos extraordinarios e suplementos de crédito, no expediente dase
tamén cumprimento ao disposto no artigo 177.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis, que di en
relación co financiamento das modificacións dos créditos citados o seguinte: O expediente deberá

especificar a concreta partida orzamentaria a incrementar e o medio ou recurso que ha de
financiar o aumento que se propon. O devandito aumento financiarase con cargo ao remanente
liquido de tesourería, con novos e maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no
orzamento corrente, e mediante anulacións ou baixas de créditos de gastos doutras partidas do
orzamento vixente non comprometidos, cuxas dotacións se estimen reducíbeis sen perturbación
do respectivo servizo.

II.- Exame do expediente

üomo xa dixemos o expediente que agora sométese á Corporación supon a concesión dun
suplemento, de crédito por importe de 5.088.541,37 €, co obxeto de amortizar o endebedamento

Tincul^dó ó Plan de Axuste aprobado polo Pleno do concello de conformidad co Plan de Pago a
i/eedores ó que o Concello da Coruña adheriuse ó amparo do Real Decreto ley 4/2012.
artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e
Dstenibilidade Financiera, dispon que:

"1lEn el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en
el taso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al
imperte del superávit a destinar a la reducción de deuda."

liquidación orzamentaria do exercicio 2016 mostra un superávit de 26 millóns de €, polo que a
data de hoxe e en tanto no aprobese a Lei de Orzamentos Xerais do Estado que poida chegar a
admitir algunha excepción, o importe positivo do Remanente Líquido de Tesourería para Gastos
Xerais de 20 millóns de € debería destinarse o fin fixado no artículo antes reproducido.

Polo que o suplemento de crédito non só é legal senon que case poderíamos decir que obrigado
pola Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, polo menos antes de que remate o ano e a salvo

das excepcións que poida prever a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para utilizar o superávit a
través do Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais para investimentos
financieramente sostibles.

III.- Aprobación do expediente pola Corporación.

Segundo o artigo 177 do TRLRFL, a aprobación dos expedientes de concesión de créditos

extraordinarios, suplementos e baixas por anulación, corresponden ao Pleno da Corporación,
seguindo os mesmos trámites establecidos para a aprobación do Orzamento; isto é, aprobación
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inicial, exposición ao público por prazo de quince días, entendéndose definitivamente aprobado se
non se presentasen reclamacións nen alegacións no citado prazo, ou no caso de que si se
presentasen deberá adoptar o Pleno acordó expreso de aprobación definitiva resolvendo as

citadas reclamacións no prazo máximo dun r/§e, publicándose por capítulos no BOP, data a partir
da cal entrará en vigor. Por conseguinte, podera; seraprobado por maioría simple dos membros da

Corporación presentes na sesión (artigo 47 d|p Lei 7/1985, de Bases de Réxime Local).
Non obstante, a tenor do establecido na Lei B7/2003, de Modernización do Gobernó Local, artigo

127.1.b), corresponde á Xunta de GobernóVocal a aprobación do proxecto de Orzamento e
enténdese, en consecuencia coa lexislación atada, que así mesmo corresponde ao devandito

Órgano a aprobación do proxecto do expedientetaue Jgora se tramita.

ERAL
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Informe da Intervención Xeral Municipal á Estabilidade Orzamentaria da

Modificación de Crédito de competencia Plenaria 2/2017 do Concello da Coruña,
na súa modalidade de suplemento de crédito.

A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade

Financeira, establece no seu artigo 2.1 d) que é aplicable ás Corporacións Locáis.
A disposición final cuarta da Lei 15/2006, de 26 de maio, de reforma da Lei 18/2001,
do 12 de decembro, Xeral de Estabilidade Orzamentaria, dispon que: No prazo de seis
meses desde a entrada en vigor desta Lei, o Gobernó aprobará un regulamento de
aplicación da Lei 18/2001, de 12 de decembro, Xeral de Estabilidade Orzamentaria, ás

Entidades Locáis, que atenda ás particularidades do seu réxime de organización,
funcionamento e económico financeiro e, en particular, ao establecido no Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis, aprobado por Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ese regulamento adoptouse mediante Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro,
polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de
decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locáis, e

Icuxa vixencia á vista da nova Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, podría ser
xontroveffida.

relación coas avaliacións económicas tradicionais da nosa normativa facendística,
novidade establecida pola lexislación de Estabilidade Orzamentaria é o principio de
stabilidade orzamentaria, que consiste en manter o equilibrio en termos de

cipacidade de financiamento segundo os criterios esixidos polo Sistema Europeo de
Cintas Nacionais e Rexionais (SEC 95 -agora SEC2010-); e así o establece o artigo

3.1 da referida Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, considerando no apartado
secundo do mesmo artigo que se entenderá por estabilidade orzamentaria das
Administracións Públicas a situación de equilibrio ou superávit estrutural. Así mesmo
engade o artigo 11.4 do mesmo texto legal que: As Corporacións Locáis deberán
manter unha posición de equilibrio ou superávit orzamentario, e previamente o mesmo
artigo no seu apartado primeiro sinala que "A elaboración, aprobación e execución dos

Orzamentos e demais actuacións que afecten aos gastos ou ingresos das
Administracións Públicas e demais entidades que forman parte do sector público
someterase ao principio de estabilidade orzamentaria. Da literalidade deste último
precepto poderla discutirse se é necesario analizar neste momento de modificación do
orzamento o cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria.

A metodoloxía empregada para calcular a situación déficit ou superávit en termos de
Contabilidade Nacional ou SEC95 foi a derivada do propio Regulamento do SEC95
(Regulamento (CE) N° 222396 do Consello, de data 25 de xuño de 1996, coas súas
sucesivas modificacións) e do manual de cálculo do déficit en Contabilidade Nacional

para EELL, elaborado pola IGAE. O SEC95 foi sustituido polo SEC2010. O

Regulamento (UE) N° 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio
de 2013, relativo ó Sistema Europeo de Cuentas Nacionales e Rexionales da Unión
Europea (en adelante SEC 2010) establece a metodoloxía de elaboración das cuentas
económicas que se publiquen a partir do 1 de septiembre de 2014 (artículo 5.1 do
Regulamento), sustituindo a versión anterior, SEC 1995, pero que en esencia recolle a
mesma metodoloxía de cálculo da estabilidade orzamentaria.

Esta metodoloxía, sempre que a IGAE non desenvolva outra metodoloxía vinculada á
execución do orzamento, está preparada para analizar o cumprimento do principio de
estabilidade orzamentaria cando se liquide o orzamento municipal. Esta consideración
vén tamén a cuestionar se é necesario ou non avahar o cumprimento do principio de
estabilidade orzamentaria coas modificacións de crédito.

Non obstante o anterior, respectase a esixencia do Regulamento de Estabilidade
Orzamentaria para as Entidades locáis de 2007, nunha interpretación de vixencia en
relación á nova Lei Orgánica de Estabilidade, que determina a necesidade de emitir
informe de estabilidade ñas modificacións de crédito de competencia plenaria.

O expediente modificativo 2/2017 ascende a un total de 5.088.541,37 € como
suplemento de crédito no capítulo IX, os cales financiaránse con Remamente Líquido
de Tesourería para Gastos Xerais.
Insistimos en que non procede facer ningún axuste tendo en conta que o SEC2010 é
unha metodoloxía prevista para a súa aplicación ex post, polo que, na opinión desta

Intervención, só son posíbeis os ditos axustes no cálculo da estabilidade na liquidación
do Orzamento do Concello ou ao peche de cada trimestre eos datos de execución
reais, ou efectuando unha previsión ao final do exercicio, pero non nunha modificación
do orzamento que non implica en si mesmo e necesariamente que se vaia efectuar o
gasto consignado. Polo menos sempre que non se díte unha nova metodoloxía por
parte da IGAE.

Non entanto, a modificación aumentártelo o estado de gastos do capítulo IX, aínda que

se financie con Remanente Líquido jde Tesourería para Gastos Xerais, non produce
inestabilidade, dito iso en termos de 3EC2010 ou contabilidade nacional, xa que afecta

ó capítulo IX de amortización de endelbeaamente que é un gasto financiero polo que o
mesmo non computa no cálculo da estabilidade orzamentaria, polo que non existe

reparo algún ó expediente no que afectia a estabilidade orzamentaria que é o obxeto

deste informe.

\

«¿

E o meu informe que se emite para o seu conecemento polo Pleno da Corporación en

cumprimento do disposto np artigo 16.2\do Real Decreto 1463/2007, de 2 de
novembro.

Coruña, 20 de x^ño de 2017.
O INTERVENTOR XERAL,

Don

Manuel

José

Díaz

Pleno do Excelentísimo Concello

Don
Manuel José Díaz
Sánchez, Secretario General del
Pleno
del
Excelentísimo

da Coruña.

Ayuntamiento de A Coruña.

Asunto.-Aprobación inicial do
expediente
M2/2017
de
crédito ao Orzamento de 2017.

Asunto.-Aprobación inicial del
expediente
M2/2017
de
concesión de un suplemento de
crédito al Presupuesto de 2017.

CERTIFICO:

CERTIFICO:

Sánchez,

secretario

xeral

do

concesión dun suplemento de

Que

o Excmo.

Concello
Pleno
en
sesión
ordinaria realizada o día 3 de

Que el Excmo.

Ayuntamiento Pleno,

en sesión

ordinaria celebrada el día 3 de

xullo de 2017, eos votos a favor

julio de 2017, con los votos a

dos Grupos Municipais de Marea
Atlántica (MA) (9 votos), do
Partido Popular (PP) (10 votos),
do Partido Socialista (PSdeG-

favor de los Grupos Municipales
de Marea Atlántica (MA) (9
votos), del Partido Popular (PP)

PSOE) (4 votos) e do Bloque

(PSdeG-PSOE) (4 votos) y del
Bloque Nacionalista GalegoAsembleas Abertas (BNG-AA) (1
voto),
adoptó
el siguiente

Nacionalista

Abertas

Galego-Asembleas

(BNG-AA)

(1

voto),

adoptou o seguinte acordó:

(10 votos), del Partido Socialista

acuerdo:

1.-Aprobar
inicialmente
o
expediente de modificación do

estado de gastos do Orzamento
2017
(M2/2017),
mediante
concesión dun suplemento de
crédito por importe de cinco

1.-Aprobar

inicialmente

el

expediente de modificación del
estado de gastos del Presupuesto
2017
(M2/2017),
mediante
concesión de un suplemento de
crédito por importe de cinco
millones ochenta y ocho mil

millóns oitenta e oito mil
cincocentos corenta e un euros
con trinta e sete céntimos

quinientos cuarenta y un euros

(5.088.541,37

(5.088.541,37

€).

Todo

iso

con

treinta

y

siete

€).

céntimos

Todo

ello

reflectido na listaxe denominada

reflejado

"Expediente M2/2017" que se

denominado
"Expediente
M2/2017" que se incorpora al

incorpora ao expediente.

en

el

listado

expediente.

2.-Aprobar
distribución

inicialmente
a
do
financiamento

2.-Aprobar

inicialmente

la

procedente de remanente líquido
de Tesourería para gastos xerais

distribución de la financiación
procedente de remanente líquido
de Tesorería para gastos

da liquidación do orzamento de

generales de la liquidación del

g^

2016, por un total de cinco
millóns oitenta e oito mil
cincocentos corenta e un euros
con trinta e sete céntimos
(5.088.541,37 €). Todo iso

reflectido na listaxe "Expediente
M2/2017. Financiamento".

presupuesto de 2016, por un total

de cinco millones ochenta y ocho
mil quinientos cuarenta y un
euros con treinta y siete céntimos

(5.088.541,37
reflejado
en
"Expediente

€).

Todo
el

ello

listado
M2/2017.

Financiación ".

3.-Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde

para a adopción dos decretos que
sexan necesarios
para
efectividade ao acordado.

dar

asino este certificado, ao abeiro e

coa salvedade prevista no artigo
del

Regulamento

de

organización, funcionamiento e

réxime xurídico das entidades
locáis e a resultas do texto
definitivo da Acta.

Facenda e Administración

y con la salvedad prevista en el

artículo 206 do Reglamento de

Organización, Funcionamiento y
Régimen
Jurídico
de las
Entidades Locales y a resultas del
A Coruña, 3 dejulio de 2017

V°ePr

concelleira-delegada

Ypara que así conste, expido y
firmo este certificado, al amparo

texto definitivo del Acta.

A Coruña, 3 de xullo de 2017

A

que sean necesarios para dar

efectividad a lo acordado.

E para que así conste, expido e
206

3.-Facultar al Excmo. Sr. Alcalde
para la adopción de los decretos

Vo. B°.

de

La

Concejala-Delegada

Hacienda y Administración

de

Expediente M2/2017

TIPO DE

ÁREA DE GOBIERNO

MODIFICACIÓN

HACIENDA Y

SUPLEMENTO DE

ADMINISTRACIÓN

CRÉDITO

APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

CÓDIGO DE
IMPORTE

PROYECTO

FINALIDAD ESPECÍFICA

Amort. Prest. M-L plazo entes
20.011.913.00
Total 20.011.913.00
Total general

Servicio de Presupuestos yEstudios Económicos

fuera S. Público

5.088.541,37
5.088.541,37
5.088.541,37

„

„

...

t""

•oauretia

con

el
el

númern
numero
0000-99700-2

^finjnc^1orLPiéstampJcqicM¡go^ontable2015rt/REFTCC».

Expediente M2/2017
Suplementos de crédito

TIPO DE

ÁREA DE GOBIERNO

MODIFICACIÓN

HACIENDA Y

SUPLEMENTO DE

ADMINISTRACIÓN

CRÉDITO

APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

IMPORTE

entes fuera S. Público

5.088.541,37

5.088.541,37

Servicio de Presupuestos y Estudios Económicos

FINALIDAD ESPECÍFICA

Dotar crédito destinado amortización anticipada

Amort. Prest. M-L plazo
20.011.913.00

CÓDIGO DE
PROYECTO

para la cancelación del

préstamo, identificado por Tesorería con el número 0000-99700-2:

Refinanc.ac.on Préstamo ICO (código contable 2015/1/REFICO)

Expediente M2/2017
Financiación

TIPO DE

ÁREA DE GOBIERNO
HACIENDA Y

MODIFICACIÓN
SUPLEMENTO DE

ADMINISTRACIÓN

CRÉDITO

APLICACIÓN

SUP.

DENOMINACIÓN

Amort. Prest. M-L plazoentes
20.011.913.00

fuera S. Público

CRÉD.

^088.541^37 ^.088.541^37
5.088.541.37

Servicio de Presupuestos yEstudios Económicos

IMPORTE

5.088.541,37

RLT GENERAL

J5.088.54JU7

5.088.541.37J

Expediente M2/2017

TIPO DE

ÁREA DE GOBERNÓ

MODIFICACIÓN
IMPORTE

FACENDA E

SUPLEMENTO DE

ADMINISTRACIÓN

CRÉDITO

Amort. Prest. M-L prazo entes
20.011.913.00

fora S. Público

5^088,54^37
5.088.541,37

Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos

CÓDIGO DE
PROXECTO

FINALIDADE ESPECÍFICA

Expediente M2/2017

Suplementos de crédito

TIPO DE

ÁREA DE GOBERNÓ
FACENDA E

ADMINISTRACIÓN

MODIFICACIÓN

APLICACIÓN

SUPLEMENTO DE
CRÉDITO
20.011.913.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE

5.088.541,37
5.088.541,371

Servizo de Orzamentos e Estudos Económ icos

FINALIDADE ESPECÍFICA

Dotar crédito destinado amortización

Amort. Prest. M-L prazo
entes fose S. Público

CÓDIGO DE
PROXECTO

kpréstamo
a.uu,

identificado
luenmicaao

nnr
t~~ anticipada
Para a cancelación
por Tesourer.a
co número
nnnn QQ7nn do
o

Refinancamento Préstamo ICO(código contable 20i5^F|(Sr

Expediente M2/2017
Financiamento

TIPO DE

ÁREA DE GOBERNÓ
FACENDA E

ADMINISTRACIÓN

MODIFICACIÓN
SUPLEMENTO DE
CRÉDITO

APLICACIÓN

SUP.

DENOMINACIÓN

Amort. Prest. M-L prazoentes
20.011.913.00

fora S. Público

CRÉD.

IMPORTE

5.088.541,37 S.0a8S4l ,37

5.088.541^7|T088r54T37

Servizo de Orzamentos e Estudos Económ icos

RLTXERAL

^5X188.541,37

5.088.54T37
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BOLETÍNOFICIALDE LA PROVINCIA DE A CORUNA

D.L :C-1-1 958

MIÉRCOLES, 5 DE JULIO DE 2017 I BOP NUMERO 126

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL

A CORUÑA
Área de Facenda e Administración
Oficina Orzamentaria

Aprobación inicial do expediente M2/2017modificativo do orzamento de 2017
ANUNCIO

O Excmo. Concello Pleno, en sesión ordinaria realizada o día 3 de xullo de 2017, aprobou ¡nicialmente o expediente
M2/2017 de concesión dun suplemento de crédito no Orzamento xeral de 2017.

O referido expediente permanecerá exposto ao público, despois da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Pro
vincia e no taboleiro de edictos da Corporación, no Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos, sito no número 20 da
rúa Franja, e no taboleiro de anuncios e edictos da sede electrónica do Concello da Coruña: https://sede.coruna.gob.es/,
durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no citado boletín oficial, a
efectos de exame e presentación de reclamacións ante o Pleno, segundo o teor do disposto no artigo 169.1, en relación
co 177.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5
de marzo (TRLRFL).

Se ao remate do período de exposición pública non se presentasen reclamacións, o expediente considerarase definiti
vamente aprobado, segundo o establecido na aludida lexislación.
Publícase para os efectos previstos na lexislación citada.
A Coruña, 4 de xullo de 2017.

Director de Economía, Facenda e Administración,
Eduardo Mera Rico

2017/5834
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL

A CORUÑA
Área de Facenda e Administración
Oficina Orzamentaria

Aprobación definitiva do expediente M2/2017 modificativo do orzamento de 2017
ANUNCIO

Asunto: aprobación definitiva expediente M2/2017

O Excmo. Concello Pleno, en sesión ordinaria realizada o día 3 de xullo de 2017, aprobou inicialmente o expediente
M2/2017 de concesión de un suplemento de crédito no orzamento 2017.

O expediente citado foi sometido a exposición pública para reclamacións durante o prazo de quince días, mediante
anuncio publicado no BOP número 126, do 5 de xullo de 2017. Durante o citado prazo, non se presentaron reclamacións
contra del, segundo resulta da certificación expedida polo Oficial Maior do Excmo. Concello da Coruña, polo que, de conformidade co disposto no art. 169.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis, aprobado por Real Decreto
Lexislativo 2/2004, dO 5 de marzo, en relación co 177 e ss. do propio texto legal, mediante Decreto do Alcalde do 31 de
xullo de 2017, adoptouse o acordó de considerar definitivamente aprobado o expediente M2/2017 e publicar o Orzamento,
resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, de acordó coas cifras resultantes do aludido expediente.

Segundo o disposto no art. 169.3, en relación co 177.2 e o 179.4, todos do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locáis, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo (TRLRFL), e o 49 do RD 500/90, do 20 de
abril, publícase o resumo por capítulos do Orzamento, incorporando as modificacións do devandito expediente M2/2017:

Resumo por capítulos
ESTADO DE GASTOS

M2/2017

DEFINITIVO

INICIAL

ACTUAL

1

61.690.846,44

61.770.876,10

0,00

61.770.876,10

CAP.

2

110.588.241,37

111.099.983,03

0,00

111.099.983,03

3

438.409,18

438.409,18

0,00

438.409,18

4

30.350.877,44

30.350.877,44

0,00

30.350.877,44

5

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00
37.676.371,84
8.847.564,39

6

24.446.423,77

37.676.371,84

0,00

7

3.173.769,15

8.847.564,39

0,00

8

30.001.00

158.558,35

0,00

158.558,35

9

8.651.431,65

8.651.431,65

5.088.541,37

13.739.973,02

239.390.000.00

259.014.071,98

5.088.541,37

264.102.613,35

Publícase para xeral coñecemento. Faise constar que contra a aprobación definitiva poderá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo segundo o teor do establecido no artigo 171 do TRLRFL, que se presentará ante a Sala
correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses. O prazo contarase dende o día seguinte
ao da publicación deste anuncio. Poderá interponerse calquera outro recurso que se estime procedente.
A Coruña, 31 de xullo de 2017.

Director de Economía, Facenda e Administración
Eduardo Mera Rico

2017/6699
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