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Orzamento para o exercicio de 2019

MEMORIA DA ALCALDÍA
1.- INTRODUCCIÓN. ORZAMENTO PARA O ANO 2019
A presente memoria preséntase en cumprimento do establecido no artigo 168.1.a) do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e o artigo
18 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril.
O proxecto de orzamento para 2019 foi obxecto dun proceso de participación cidadá, con reunións
veciñais nas diferentes parroquias, no que se recolleron diversas propostas sendo despois suxeitas a
votación as viables. Foron 51 as propostas recibidas previamente das que 18 foron as determinadas
como viables pola natureza do proceso. O Concello reservou 10.000,00 euros por parroquia,
sumando un total de 90.000,00 euros.
Neste exercicio hai que facer remisión á prórroga dos orzamentos xerais do Estado, polo que se
manterá o establecido para os gastos de persoal do ano 2018, unha vez modificados co aprobado na
Relación de Postos de Traballo, sen prexuízo de que unha vez aprobada a lei de orzamentos do
Estado, de selo caso, realizaránse as modificacións necesarias para dar cumprimento ó recollido na
citada lei. Incorpóranse plantilla e anexo de persoal negociada cos sindicatos na sesión da Mesa
Xeral de Negociación de data 19 de outubro de 2018, documentos resultado da aplicación da
Relación de Postos de traballo aprobada polo Concello. En materia de persoal haberá que esperar a
aprobación da lei de orzamentos do Estado e realizar de se-lo caso as modificacións necesarias para
aplicar o establecido por esta normativa.
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Procédese a formar un orzamento equilibrado, tal e como se presenta, que ascende a 7.174.436,38 €,
tendo en conta todo o establecido a este respecto na Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, así como os axustes permitidos na
normativa no cálculo das diferentes magnitudes.
O proxecto de orzamento para o 2019 cumpre co establecido na lei orgánica 2/2012, de estabilidade
orzamentaria e sostenibilidade financeira. Utilízase o criterio de prudencia á hora de orzamentar as
subvencións no orzamento de ingresos, tendo en conta soamente as xa concedidas e as que existe
unha certa garantía por parte das Administracións públicas financiadoras, da súa concesión, como
son as que teñen que ver cos servizos sociais (procedentes da Consellería de Política Social e da
Deputación Provincial de A Coruña). Aínda que a medida que ó longo do ano 2019 vaian
recibíndose no Concello concesión doutras subvencións por parte doutras Administracións Públicas,
realizarase a oportuna modificación orzamentaria mediante xeración de crédito, empregándose sen
embargo en materia de impostos o criterio da realidade na recadación dos últimos exercicios. As
pretensións e características máis importantes do contido do Orzamento son:
1. Con respecto ó investimento, hai que destacar que a diferenza é considerablemente superior
ó ano anterior, posto que esperamos recibir a subvención do IDAE, para os proxectos de
aforro enerxético, ademáis do anterior destacar o Plan único da Deputación Provincial,
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sendo este capítulo dun 23,10% do total do orzamento. Dada a experiencia nas contratacións
efectuadas, prevése a existencia de baixas en adxudicación, que permitirán empregar os
recursos propios, noutras actuacións, permitindo que o anexo de investimentos, pola mesma
contía que a orzamentada, chegue a máis ámbitos e sexa máis amplo, que o inicialmente
previsto. Contando con que ó longo do exercicio se poida conseguir financiamento ou atopar
outras medidas, como algunha modificación orzamentaria para levar a cabo máis proxectos
de inversión.
2. Dentro do gasto corrente destacan unha serie de aplicacións que o incrementan, este capítulo
está nun 44,90%. Parte importante deste apartado é o gasto en servizos sociais. Dada a
importancia deste tipo de gastos, convencidos como estamos no goberno, de continuar co
fortalecemento e mantemento deste tipo de políticas de axuda, ós programas de
envellecemento activo de maiores, así como ó programa de universo diverso, apostando pola
igualdade e a integración.
A educación tamén supón unha contía importante, co programa de conciliación da vida
laboral e familiar, a escola infantil municipal, as becas para libros, as axudas ó transporte...

O contrato de concesión do abastecemento, saneamento e depuración da auga, é unha parte
moi importante dos gastos correntes, aínda que desde o punto de vista orzamentario se
financia coa taxa que remunera o servizo e que implica que a contía a consignar é a mesma
en gastos que en ingresos, polo que non ten efectos nas magnitudes orzamentarias,
orzamentándose o custo do servizo, sen ter en conta a recadación real do concesionario, no
que neste caso é inferior, posto que a concesión está rexida polo principio de risco e ventura
do concesionario, que ten que asumir o mesmo.
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En cultura e deportes dótase o crédito para as actividades culturais e deportivas, fomentando
estes ámbitos, neste exercicio, ténse previsto reforzar este ámbito coa planificación de
eventos deportivos. Así como o necesario para o fomento de emprego e a realización de
cursos, mentres o Concello poida seguir prestando estas actividades. No caso da
programación formativa, nos últimos anos detectouse un incremento substancial no número
de asistentes, polo que se fixo necesario a repetición de diferentes cursos. Asimesmo, en
resposta a demandas dos veciños, a complexidade dos cursos, requiren un esforzo
orzamentario maior.

En traballo técnicos, ademais de dúas anualidades do PXOM, dótase crédito para a
consecución doutros proxectos e direccións de obra, ó longo do ano 2019, destacar:
Dentro do ámbito de Protección e xestión do Patrimonio histórico-artístico, tense contratado
a elaboración dun plan arqueolóxico municipal, como documento necesario para a
elaboración do PXOM. Recentemente se ten enviado un escrito aos propietarios dos terreos
onde se atopan castros no termo municipal, coa idea de poder chegar a algún tipo de acordo,
e poder poñer en valor algún deles. Hai uns meses, se ten efectuado unha excavación no de
Reboredo, por parte dun equipo (coa colaboración da dirección xeral de Xuventude). Neste
exercicio, tense intención de continuar con excavacións, financiadas polo concello, co
obxetivo indicado anteriormente de poder chegar ao fin á recuperación e posta en valor
dunha parte importante do patrimonio municipal.
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Por outra banda, en colaboración co Centro de formación e experimentación agroforestal de
Guísamo e o Concello de Bergondo levará a cabo -correndo co financiamento do mesmo- o
proxecto técnico e científico para o reforzamento experimental de poboacións existentes de
certos fieitos de interese, en particular de Dryopteris guanchica (especie declarada como
“vulnerable” no Catálogo galego de especies ameazadas) nun tramo do regato de Cabanés.
Os fietos son un grupo de plantas moi antigas e adaptadas, e en Galicia contamos cun
importante número de especies autóctonas.
Asimesmo téntase adecuar este capítulo á realidade tendo presente o importe real dos
servizos esenciais municipais e intentando por unha banda conter este tipo de gastos o
máximo posible e por outro, como de feito xa se está a facer, levar a cabo actuacións ó longo
do ano que leven a un aforro en diferentes sectores.
3. En materia de persoal, destacar a necesidade de estabilizar o emprego temporal, aprobando a
Oferta de Emprego Público no ano 2019, previa negociación coas organizacións sindicais,
tendo en conta as previsións contidas na Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos xerais do
Estado para o ano 2018, así como a Relación de Postos de Traballo do Concello de
Bergondo.
2.- ESTADO DE INGRESOS
Neste apartado reiterar o xa establecido no Informe económico - financeiro, que tamén forma parte
do proxecto de orzamento para o 2019.

CVD: cUZD96JmzuxnT8xdUS6N
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez
Versión imprimible

(FECHA: 16/11/2018)

Os aspectos máis substanciais recollidos nas previsións de ingresos do orzamento, pódense resumir
nos puntos seguintes:
 Dentro dos impostos directos, con respecto ó IBI rústica e urbana, tense en conta o
Padrón actual, incrementados nas contías do 10% de incremento que sofren algúns
valores catastrais, consecuencia da ponencia de valores, e a porcentaxe do 0,4%,
aplicable ó ano 2019, así como a recadación de anos anteriores.
Con respecto ó IVTM e ó IAE, tense en conta as recadacións dos últimos exercicios e os
padróns fiscais do exercicio actual.
Con respecto ó IIVTNU, consíganse a contía minorada en función dos cambios
lexislativos que poidan regularse con respecto a este imposto.
 A recadación prevista polo imposto sobre construcións, instalacións e obras
consígnase en función do recadado nos exercicios anteriores, cunha tendencia ó alza.
 No capítulo de Taxas e outros ingresos, a súa contía procede da evolución das mesmas
nos últimos exercicios.
 As transferencias correntes, neste apartado e en cumprimento da normativa de
aplicación e pola incertidume dos fondos procedentes doutras Administracións, tanto na
contía a recibir como na propia concesión ou non de determinadas subvencións, adáptase
a contía dos ingresos procedentes da Participación nos tributos do Estado e do Fondo de
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Cooperación Local, a subvención do Técnico Local de Emprego, as subvencións
procedentes do Plan Concertado e do convenio dos servizos sociais da Deputación
Provincial, así como a parte de financiamento de ingresos correntes previsto no Plan
único da Deputación, ademáis doutras subvencións que a pesares da crise vénse
recibindo ó longo destes anos, procedendo de ser o caso a realizar as modificacións
orzamentarias oportunas no caso da concesión doutras non previstas.
 No capítulo de ingresos patrimoniais minórase a contía de intereses e manténse o canon
da concesión da auga, sendo un porcentaxe da liquidación das taxas.
 As transferencias de capital, inclúen a previsión da subvención do IDAE e o Plan
único da Deputación para o ano 2019 na parte que financia inversión.
3.- ESTADO DE GASTOS
Os créditos iniciais para gastos do exercicio 2019 caracterízanse polo seguinte:
 Os gastos de persoal realízanse as modificacións derivadas da aprobación da Relación de
Postos de Traballo, de aprobarse a lei de orzamentos xerais do Estado para o 2019, se realizarán
as modificacións oportunas do orzamento municipal, para a súa adaptación ó regulamentado.
A porcentaxe deste Capítulo I de Gastos sobre o total do Orzamento sitúase no 28,17%.
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 O capítulo II, Gastos correntes en bens e servizos, sitúanse no 44,90%. Cabe destacar neste
capítulo o seguinte:
1. Con respecto ós programas de Servizos Sociais, na aplicación orzamentaria que recolle a
dependencia consígnase a cantidade que nestes momentos e coas altas existentes estase a
asumir, que incrementa con respecto ó ano anterior, ó longo do exercicio e se aumenta o
número de altas, aumentará a contía da subvención outorgada e permitirá aumentar o crédito
desta aplicación, serán novas altas financiadas parcialmente igual que as existentes.
2. O importe do consumo de enerxía eléctrica na iluminación pública minórase lixeiramente
con respecto ó exercicio anterior, estándose por parte deste concello ó longo dos últimos
anos introducindo medidas de aforro enerxético, incluíndo en todos os proxectos a
introdución da tecnoloxía LED, realizando estas actuacións ben sexa con fondos propios, ou
ben coa solicitude de subvencións.
3. A partida máis significativa é a da concesión administrativa da auga que ascende a
929.361,27 €, que contén o importe derivado da concesión e cuxo importe consígnase tamén
en ingresos.
4. Na aplicación de estudos e traballos técnicos, consígnase a cantidade correspondente a dúas
anualidades do PXOM, así como outras cantidades para proxectos de saneamento, para
parques e xardíns e para mellora e seguridade viaria, medio ambiente, protección do
Patrimonio histórico
5. Consígnase o crédito necesario para as contratacións existentes, limpeza de dependencias
municipais, escola infantil, actividades culturais e deportivas, dependencia, fotocopiadoras,
actividades sociais, apertura de centros fóra do horario lectivo...
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6. O resto das aplicacións orzamentarias conteñen os gastos que se prevén necesarios para as
actuacións do día a día no Concello e que veñen sendo as mesmas durante os últimos anos
(reparacións varias, tanto de edificios, vehículos, como de camiños, fontes e lavadoiros,
subministracións de material diverso e gastos diversos de cada un dos servizos nos que se
divide o Concello...)
- No capítulo IV, transferencias correntes, inclúense, as axudas de emerxencia social, reguladas na
Ordenanza municipal, consignándose a contía de 40.000,00 euros, así como as subvencións
nominativas previstas nas bases de execución do orzamento e que se materializarán nos
correspondentes convenios, tamén se inclúen as becas de estudo, axudas ó transporte, as aportacións
ás comisións de festas, os premios de determinadas actividades culturais e as subvencións ás
asociacións culturais e deportivas, así como a deportistas individuais.
Con respecto ás subvencións nominativas, o obxecto de cada unha delas é o seguinte:
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1.- Entidades educativas existentes no Concello de Bergondo, onde non tería sentido a concorrencia
das axudas, por ser as únicas existentes no Concello:
- APA As Mariñas: Colaboración na organización e impartición de actividades culturais e
deportivas.
- CPI Cruz do Sar: Colaboración na realización da viaxe de estudos a unha cidade europea dos
alumnos/as de 4º da ESO e na realización saídas de carácter socioeducativo
- Colexio Rural Agrupado: Colaboración na preparación, elaboración e/ou adquisición do material
didáctico para todos os rapaces escolarizados no CRA, así como o transporte das actividades de
carácter socioeducativo.
2.- Entidades sociais, que colaboran cos servizos sociais, ben nas súas actividades ou ven con algún
usuario dos mesmos, polo que non procede a concorrencia, posto que son estas e non outras as que
colaboran cos servizos sociais e nas que usuarios dos mesmos teñen algunha vinculación:
- Cruz Vermella Española: Gastos de mantemento da súa actividade, sendo esta ONG a que facilita
as ambulancias nos eventos que realiza o Concello.
- ANHIDA: Colaboración na promoción de actividades, medidas ou accións de carácter formativo,
socioeducativo, inserción sociolaboral, de lecer, rehabilitadoras, sensibilizadoras coa finalidade de
favorecer a integración social das persoas con TDAH, así como a atención as súas familias.
- APEM: Colaboración en relación co servizo de limpeza viaria e de zonas verdes, co obxectivo de
fomentar e colaborar na inserción sociolaboral das persoas con discapacidade psíquica e/ou
enfermidades mentais. Sen que o financiamento chegue ó 100% dos custos.
- ASPADISOL: Colaboración para o mantemento de actividades formativas, de ocio, de inserción
sociolaboral, etc, do citado centro ocupacional e promover si é o caso, accións de sensibilización
social na sociedade para favorecer a integración social e laboral das persoas con discapacidade
psíquica e/ou intelectual.
- ASPACE: Colaboración para o mantemento de centros de educación e rehabilitación, de
formación profesional e adaptación social, desenvolvemento de actividades formativas, de
sensibilización social, de lecer, e/ou inserción sociolaboral en prol da recuperación educativa e
psicosocial de persoas con parálise cerebral.
- DISMACOR: Colaboración na promoción de servizos, programas e actividades psicoeducativas,
formativas, de ocio e tempo de lecer, de promoción, mantemento e recuperación da autonomía
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funcional, atención temperá, habilitación psicosocial e sensibilización social en favor da inclusión
de tódalas persoas con discapacidade na sociedade.
- TP Galicia: Colaboración na promoción de servizos, programas e actividades de tipo
sociosanitario, psicolóxico, social, laboral, apoio mutuo, formativas e de sensibilización social
dirixidas a persoas con trastornos de personalidade e as súas familias.
3. De desenvolvemento da actividade empresarial, sendo a única asociación de empresarios de
Bergondo, non procedendo tampouco a súa concorrencia:
- Asociación de empresarios do Polígono de Bergondo: Colaboración na realización de actividades,
destinadas ó desenvolvemento empresarial.
4. As comisións de festas, das nove parroquias que hai no Concello, para a festa parroquial.
4.- ESFORZO DE INVESTIMENTO
O Capítulo VI das Inversións Reais, que supón un 23,10% do total do orzamento, facendo un
esforzo por incluír proxectos que se consideran dentro dos prioritarios e que estaban pendentes de
executar, tendo a intención de realizar a licitación dos mesmos por procedemento aberto e a maior
brevidade que sexa posible. Sendo o seu desglose o contido no anexo de investimentos.
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Sen ánimo de exhaustividade pero sí explicando un pouco máis o establecido no citado anexo,
destacar as inversións resultado do proceso de participación veciñal:
- En mellora e seguridade viaria, reparación dos seguintes camiños: na Fraga á altura dos números
46 e 47, o enlace entre o camiño de Cortiñán a San Vitorio e o camiño de Callou.
- Instalación dunha cuberta no parque infantil de Ouces.
- Instalación de marquesiñas en Santa Marta na AC-164, sentido Coruña e en Carrio, onde se
atopaba o antigo Banco Central
- Remodelación do espazo de xogos exterior da escola unitaria de Lubre
- Continuación de beirarrúas na estrada entre Peteiro e Guísamo
- Mellora do Centro Social de Guísamo
- Incremento da seguridade viaria no camiño xunto o Centro Social de Moruxo
Así como o resto de actuacións:
- En alumeado Público: As obras presentadas na subvención do IDAE, relativas a aforro enerxético,
que é o grande proxecto en termos monetarios deste orzamento, dos que a subvención prevista
ascende a 800.000,00 euros, sendo por conta do Concello os 200.000,00 restantes.
- En mellora e seguridade viaria: Realización dun plan de mellora na pavimentación de camiños e
seguridade viaria, un proxecto que se vai incluir no Plan Único de Deputación e outros que se
realizarán con recursos propios
- En saneamento: A obra de execución de servizos municipais na DP 0801 de Fraga ao Casal de
Santa Marta de Babío por San Vitorio. Asinouse un convenio de colaboración coa Deputación
Provincial, para que execute esta obra municipal conxuntamente coa obra provincial de ampliación
da senda neste mesmo trazado, sendo financiada a parte municipal con recursos propios.
- En aplicacións informáticas, ténse previsto tamén neste exercicio a renovación da páxina web do
Concello, para unha mellor accesibilidade, mellor xestión dos contidos, modernización xeral da
mesma,...
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En virtude do disposto no artigo 168.1.a) do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais aprobado
por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, e do artigo 18.1.a) do Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, esta Alcaldía eleva ao Pleno da Corporación o Proxecto do Orzamento Xeral para o exercicio
económico 2019.
Bergondo, novembro 2018
A alcaldesa
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Asdo.: Alejandra Pérez Máquez
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GASTOS

ANO 2018
DESCRIPCIÓN
Correntes CAP. I:
CAP. II:
CAP. III:
CAP. IV:
De Capital CAP.VI:
CAP. VII:
CAP. VIII:
CAP. IX:
TOTAL

ANO 2019

ORZAMENTADO
ORZAMENTAD
2018
%/TOTAL2018
O 2019
%/TOTAL2019
1.852.218,88
30,16
2.021.129,26
28,17
3.201.733,06
52,14
3.221.035,72
44,90
0,00
0,00
0,00
0,00
252.079,29
4,11
252.871,40
3,52
812.614,66
13,23
1.657.400,00
23,10
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,36
22.000,00
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
6.140.645,89
7.174.436,38

INGRESOS
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ANO 2018
DESCRIPCIÓN
Correntes CAP. I:
CAP. II:
CAP. III:
CAP. IV:
CAP. V:
De Capital CAP.VI:
CAP. VII:
CAP. VIII:
CAP. IX:
TOTAL

ANO 2019

ORZAMENTADO
ORZAMENTAD
2018
%/TOTAL2018
O 2019
%/TOTAL2019
2.295.175,12
37,38
2.460.175,12
34,29
30.000,00
0,49
50.000,00
0,70
1.313.367,80
21,39
1.298.367,80
18,10
2.230.818,51
36,33
2.389.483,29
33,31
44.199,62
0,72
42.596,07
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
205.084,84
3,34
911.814,10
12,71
22.000,00
0,36
22.000,00
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
6.140.645,89
7.174.436,38
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