Concello de A Pobra do Caramiñal

PROPOSTA DA ALCALDIA
Como en anos anteriores, a Deputación Provincial aprobou as bases reguladoras do
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) “POS+ 2018” (BOP nº 188 de 3 de outubro de 2018). En dito Plan provincial se
asigna a este Concello a cantidade total de 619.549,51 € que se reparte entre as diferentes
finalidades do POS+2018 (investimentos xerais, investimentos financeiramente sostibles,
redución de débeda, gasto corrente, etc) segudo os criterios que se establecen nas Bases
reguladoras do Plan.
O órgano compentente para aprobar a participación no Plan provincial “POS+2018” e
os proxectos de obra é o Pleno da Corporación. Unha vez elaborados os proxectos de obra e a
restante documentación, e tendo en conta que o prazo para a presentación de solicitudes de
participación no POS+2018 remata o 20 de decembro ás 15 horas, propónse ao Pleno a
adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2018” da Deputación Provincial da Coruña,
cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e
préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se
financian con cargo a “achega provincial 2018”,”achega provincial 2017” e “préstamo provincial
2018”:
A) Financiamento do pago a provedores:

Achega provincial 2017 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2018 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores

Capítulo II
0,00 €

Capítulo VI
0,00 €

Total
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

B ) Financiamento de gastos correntes:

Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes
2018
Subtotal gasto corrente

Deputación
158.321,64 €
158.321,64 €

C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración

Pavimentacion de pistas deportivas no Castelo

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total
57.705,49 €
0,00 €
57.705,49 €
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Concello de A Pobra do Caramiñal
Subtotal investimentos achega provincial 2018

57.705,49 €

ACHEGA PROVINCIAL 2017
(Investimentos “financeiramente sostibles”)

0,00 €

57.705,49 €

Financiamento do investimento

Denominación da obra ou
subministración

Grupo de
programa

Deputación

Ampliación
e
dotación
de
beirarrúas da estrada do lugar da
Ponte ao lugar de Bandaseca
Actuacion integral na estrada de
Bandaseca ao Castro

153

148.994,79 €

13.560,23 €

162.555,02 €

153

62.956,36 €

5.729,75 €

68.686,11 €

Subtotal investimentos achega provincial
2017

211.951,15 €

19.289,98 €

231.241,13 €

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración

Módulo cuberto de atletismo no estadio da Alta
Subtotal investimentos préstamo provincial 2018

Concello

Orzamento total

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento total
Deputación
Concello
130.766,52 € 184.005,55 €
314.772,07 €
130.766,52 €
184.005,55 €
314.772,07 €

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 e
que se relacionan nestas táboas.
D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos:
Deputación
0,00 €
0,00 €

E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios:
Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio
para cuxa achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2018
--------Subtotal achega municipal 2018

Deputación

Denominación do investimento “financeiramente sostible” doutro
Plan, Programa ou Convenio para cuxa achega municipal se solicita
aplicar achega provincial 2017
Denominación
Grupo
de
programa
------------

Deputación

0,00 €
0,00 €

Subtotal achega municipal 2017
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Denominación do proxecto ou prego cuxos honorarios de
redacción se solicitan (achega provincial 2018)
--------Subtotal redacción proxectos

Concello de A Pobra do Caramiñal
F) Redución de débeda con entidades financeiras:
Número/código do
préstamo
BBVA
0182-5947-895-43796659
Subtotal redución de débeda con entidades
financeiras
Entidade financeira

Importe de “préstamo provincial 2018”
aplicado á redución da débeda

60.804,71 €
60.804,71 €

G ) Resumo:
SUBTOTAIS
Achega 2017

Deputación
0,00 €

Concello

Total
0,00 €

Achega 2018

0,00 €

0,00 €

Achega 2018

158.321,64 €

158.321,64 €

Achega 2018

57.705,49 €

0,00 €

57.705,49 €

Achega 2017

211.951,15 €

19.289,98 €

231.241,13 €

Préstamo 2018

130.766,52 €

184.005,55 €

314.772,07 €

A- PAGO A PROVEDORES

B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS

D- HONORARIOS
REDACCIÓN

Achega 2018

0,00 €

0,00 €

Achega 2018

0,00 €

0,00 €

Achega 2017

0,00 €

0,00 €

Préstamo 2018

60.804,71 €

60.804,71 €

Achega 2018

216.027,13 €

0,00 €

216.027,13 €

Achega 2017

211.951,15 €

19.289,98 €

231.241,13 €

Préstamo 2018

191.571,23 €

184.005,55 €

375.576,78 €

619.549,51 €

203.295,53 €

822.845,04 €

F- REDUCIÓN DÉBEDA

TOTAL

TOTAL

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes
proxectos ou pregos de prescricións técnicas:
Denominación dos investimentos “financeiramente
sostibles”

Grupo de
programa

(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial
asignado)
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E- ACHEGAS MUNICIPAIS

Concello de A Pobra do Caramiñal
Saneamento en San Isidro

160
TOTAIS

196.216,55 €
196.216,55 €

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a
execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos necesarios
para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2018, se a
houbera.
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta
se produce efectivamente.
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e
no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións,
achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o
100% do seu importe.
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o
concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente.

A Pobra do Caramiñal,

(documento asinado electrónicamente)
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O Alcalde
José Luís Piñeiro García

