
INFORME EVOLUCIÓN DO GASTO DO GOBERNO MUNICIPAL PARA FIXARMOS

POSICIÓN NO PRÓXIMO PLENO A RESPECTO DAS DEDICACIÓNS E SALARIOS

DO ALCALDE

Antes de máis comezar sinalando que no noso programa un dos puntos, concretamente o 6º, era
“Reducir á metade o gasto en dietas e soldos do Goberno Municipal".

A) Comparativa entre  os orzamentos do ano 2011 (goberno BNG-PSOE) e  ano 2014 (goberno
INTA) a respecto dos gastos dos órganos de goberno

[No goberno PSOE-BNG non houbo dedicacións exclusivas, así que neste concepto inclúense as
dietas por aseistencias a plenos, comisións, etc. e os cartos pagos a grupos políticos].

ANO 2011: 52.489€, 0'95% do orzamento
ANO 2014: 81.164€, 1,49% do orzamento



B) Soldo do alcalde na lexislatura pasada (aprobado pola abstención do PP e co voto de calidade do
alcalde:  a  favor  INTA  (5)  e  en  contra  BNG  (3)  e  PSOE  (2)
[http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2012/05/08/alcalde-chantada-consigue-segunda-dejen-
cobrar-sueldo/0003_20120520120508131818449.htm?idioma=galego]

Custe total (por ano): 45.708,08€

Dona Nadia Díaz Vázquez, Secretaria do Concello de Chantada

CERTIFICO:

Que polo Pleno de data 7 de maio de 2012 adoptouse, entre outros, o seguinte ACORDO:

“5.- Aprobación, si procede, de dedicación exclusiva no cargo de Alcalde a favor de don Manuel 
Lorenzo Varela Rodríguez.

Visto que a proposta quedou sobre a mesa no anterior Pleno ordinario a petición do Partido 
Popular e condicionado ao coñecemento da situación económica do Concello de Chantada.

Visto o informe xurídico de data 21 de febreiro de 2012. Fiscalizado o asunto sen formular reparos
pola Intervención municipal.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2012/05/08/alcalde-chantada-consigue-segunda-dejen-cobrar-sueldo/0003_20120520120508131818449.htm?idioma=galego
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2012/05/08/alcalde-chantada-consigue-segunda-dejen-cobrar-sueldo/0003_20120520120508131818449.htm?idioma=galego


Vista a proposta salarial da dedicación exclusiva para o posto de Alcalde, que é a seguinte:

Salario bruto anual ( 14 meses) 35.238,00 euros Seguridade Social ( 12 meses) 11.470,08 euros

Total anual: 46.708,08 euros.

Por tanto, ao mes sería:

Relación dos órganos de goberno

Importe bruto 2.517€

Seguridade Social a cargo da empresa 955,84€

Isto multiplícase por 14 pagas ao ano, ao que cómpre engadir o que se cobra por asistencias.





PROPOSTA  DE  POSICIONAMENTO  DE  POR  CHANTADA-CANDIDATURA  DE
UNIDADE POPULAR

1.- Que o custe do goberno municipal non supere, en ningún caso, o da pasada lexislatura que xa
supuña 1,49% do orzamento do concello, frente ao 0'95% da lexislatura do goberno PSOE-BNG.

2.- Que dada a situación financeira do concello e a situación de emerxencia social da sociedade
chantadina non haxa máis dedicacións que a do alcalde, cuxo salario non pode superar os 1.200
euros mensuais.

3.-  Que  as  retribucións  aos  partidos  políticos  se  fagan  primando  os  grupos  municipais  á
representación proporcional, dado que os gastos de sustento organizativo e de concorrencia electoral
(campaña) son equivalentes para todas as forzas.


