
Intervención sobre o Orzamento de 2016: O orzamento da resaca... da borracheira electoral

O  debate  sobre  o  novo  orzamento  é  talvez  un  dos  fitos  máis  importantes  de  caquera
anualidade  nun concello.  No entanto,  desta  volta  o  Goberno decidiu  subsumilo  nun pleno con
moitos outros puntos de interese na orde do día.  A máis bultos menos claridade e iso é o que
deliberadamente se busca, que sen pena nin gloria vaian pasando asuntos transcendentais e mesmo
irregularidades, como as facturas que pretenden aprobar hoxe. 

Legalmente estabelécese que en outubro se elaboren os orzamentos, porén INTA foi incapaz
de facelo así, a pesar de herdar os seus propios orzamentos prorrogados, os de 2014. Dilataron sen
máis a súa confección e pretendían apurar o paso e facelo en decembro, no medio dunhas eleccións
estatais talvez así a ignominia destes orzamentos fose máis ignorada. Finalmente, dilatouse até o
ordinario de xaneiro, cando o normal seria dedicarlle un pleno ao debate do orzamento, como se
fixo coa conta xeral do 2014. Debéronse aburrir entón coas consideracións da oposición e queren
coller carreiros.

Pois ben, eis a proposta de Orzamento para 2016, coa que se ve en que van gastar os cartos
dos cidadáns e da que se desprende cal é o proxecto político e o grao de cumprimento do seu
programa electoral. E, en xeral, é o Orzamento da resaca, da resaca da borracheira electoral, a
comezar  por  unha  dedicación  parcial.  Por  4  horas  de  traballo  sobre  1.500€  de  soldo,  xa
analizaremos isto noutro punto deste pleno, adiantando a repulsa que nos causa. 

Amais, estamos perante un orzamento que, como o de 2014, e atreveríame a dicir todos os
da traxectoria política de Manuel Varela son bastante improvisados, resultando logo insuficientes
para recoller a totalidade dos gastos xerados, como proban as múltiplas modificacións orzamentais
realizadas –tan só desde maio das facturas de ICOS e os máis de 600.000€ en facturas que traen
hoxe a este pleno para imputar a un Orzamento prorrogado dunha anualidade vencida–.

Na concreción do programa electoral  de INTA, a través do Orzamento, o que se constata é a
ausencia de proxecto político que vaticina outros catro anos perdidos para Chantada, agravados coa
soberbia da absoluta. O POS de 2016, o arranxo de vías públicas e camiños  supoñen xa máis de
67% dos máis  de 400.000€ (o 7%) que van gastar en  inversións,  das que só hai  17.666€ que
corresponden á Deputación de Lugo. 

Unha cifra en inversións,  dito sexa de paso,  ben cativa se analizamos en perspectiva os
orzamentos  e  que  dan  fe  tamén  do  desleixo  a  hora  de  pelexar  e  atraer  inversións  doutras
administracións.  Só  en  2012  estas  inversións  xa  foron  maiores  (654.000€)  e  xa  non  digamos
anteriormente,  na  que  foi  a  lexislatura  con  máis  inversións  da  historia  de  Chantada  e  que,
naturalmente, non contou con vostede como alcalde. De feito, para encontrar un ano con menos
inversións neste concello que o Orzamento 2016 hai que retrotraerse até 1997, ou sexa hai vinte
anos. Iso sempre e cando non computemos a pasada (e nefasta) lexislatura na que se sentiron as
consecuencias  dun plano de axuste,  consecuencia da herdanza de pasados gobernos de Manuel
Varela coa máxima do cemento e as farolas, chegando a conxelar as inversións en 60.000€ para
poder facer fronte ao pagamento da débeda. 

Entrando  no  concreto  desas  inversións,  que  reiteramos  son  cativas,  non  hai  nada  para
impulsar un plan de aforro enerxético como lle propuxemos. E iso que en Enerxía eléctrica (P.O.
221.00) orzaméntanse 387.623'23€, ao que cumpre sumar os aprox. 75.000€ en  combustíbeis e
carburantes (P.O. 221.03).

Alegrámonos, iso si, polos 20.000€ que se gastarán en mellorar a accesibilidade na praza de
Abastos. No entanto, non hai un euro para o Plano estratéxico de subvencións que traen hoxe a
pleno,  aínda  que  fose  para  desenvolver  algunha  das  propostas  que  lle  fixeron  chegar  desde  o
proxecto-piloto coas asociacións que desenvolveu a Deputación de Lugo. Nin cadela para o Plano
de Igualdade, aínda que logo celebremos con ouropeis o día da muller e fagamos declaracións ocas
contra o maltrato.  Nin céntimo tampouco para a  participación cidadá (924). Nin un euro para
disposicións  que  recolle  o  PEP do  casco  antigo  de  Chantada,  como  enterramento  de  cables,
peonalización,   redución  da  contaminación  lumínica...  Aproban  Planos  e  documentos  que  son



cáscaras baleiras, toda unha metáfora do seu Goberno.
40.000€ no polígono, 6.000 para sinais de turismo –e é todo o que se gasta na conservación

do  patrimonio  co  agravante  que  das  subvencións  nominativas  ningunha  é  para  algunha  das
entidades que traballan na súa preservación– e pouco máis se pode dicir do capítulo de inversións.

Seguindo polo lado do gasto é altamente preocupante o incremento do  gasto en persoal.
Negarse a amortizar unha praza de policía local é unha mostra de como o plano de axuste se fixo
recaer exclusivamente no lado do ingreso, con impostos regresivos como o IBI para mallar nos de
sempre. Por iso, estes orzamentos son tamén moi impopulares, como o demostra un soldo de 1.500€
por 4 horas de traballo en Chantada (demostra tamén que para algúns a política non é un servizo
público, só unha vía de medre persoal).

En 2012 gastáronse 231€ por habitante en persoal, en 2013 xa eran 242€ por habitante e no
2014 255€ por habitante. Agora, para o 2016 a suma ascende a 285€ por habitante. En 5 anos
incrementaron o gasto en persoal en máis de 50€ por cada habitante deste concello e a pesar de estar
inmersos nun plano de axuste. Ao tempo subía o ICIO, disparábase o IBI e creábanse taxas e agora
chega o catastrazo para pór a guinda á brutal crise do sector lácteo e para rematar de defenestrar
unha economía local altamente deprimida. Así as cousas, o persoal xa representa máis do 44% do
total do gasto orzamentado e, para máis INRI, a suma de todos os impostos directos que prevé
recadar este concello será tan só 43%.  

O máis triste de todo este asunto é que cando vostede estivo na oposición criticara que o
gasto en persoal se situase no 38%, está a hemeroteca de Televinte para demostralo. Hoxe trae uns
orzamentos cun gasto en persoal no 44%, superior ao que se recada nos impostos directos, e con
dúas dedicacións (a súa e a do seu alumno máis avantaxado) a pesar de non seren capaces de atraer
inversións para Chantada, nin mover un dedo neste sentido.

Tamén daquela criticara o gasto corrente do 27% e hoxe están no 34%. Aínda que tamén
até hai  pouco falaba  de herdanzas  cando vostede sendo alcalde do PP deixou unha débeda de
6.900.000€, que foi o parto do plano de axuste que hoxe padecemos. E non acaba aquí a cousa.
Vostede criticou na oposición que se gastaran 96.000€, o 1'7%, en débeda pública. Hoxe chega cuns
orzamentos onde a débeda pública e os gastos financeiros representan o 9'86%, ou sexa, 63'5€ por
habitante, máis de 543.000€. O servizo da débeda supera novamente as inversións.

No  tocante  ás  subvencións  nominativas  valoramos  positivamente  os  incrementos
producidos, aínda que insuficientes e por baixo do que moitas desas entidades percibían antes de



que a política económica do concello contribuíse a agravar e non a aliviar a depresión económica da
economía local co Plano de axuste. 

Con  todo,  os  6.000€  que  se  van  destinar  para  emerxencia  social son  a  todas  luces
insuficientes. E sono porque o combate da pobreza enerxética, da fame, da exclusión ou da falta de
material  escolar  precisan  moitos  máis  recursos  como  o  precisarían  P.O.  como  a  de
Desenvolvemento Rural (414) ou a de Fomento da convivencia cidadá (327) que tampouco recibe
un real a pesar de contar, entre outras cousas, cun 10% de poboación migrante que precisa atención
e políticas de asistencia e integración. 6.000€ son unha bagatela se vemos que se gastan cantidades
moito maiores en cousas absolutamente prescindíbeis. Só o alumeado das festas absorbeu máis de
10.000€. 

Nas comisións xa vai por dúas veces que defenden que non hai máis necesidades  e que é
suficiente o que destinan a políticas sociais. En primeiro lugar, o gasto social increméntase sobre
50.000€  nestes  orzamentos,  o  que  é  en  principio  é  positivo,  aínda  que  só  o  faga  do  lado  do
incremento dos salarios (72.000€ de aumento) e no programa de atención no fogar que conta cun
copago en forma de taxa aprobada no marco do Plano de axuste (43.000€ en 2016). A maiores diso,
duplicaron a partida para emerxencia social, que reiteramos é ridiculamente baixa, e decrecen en
máis de 10.000€ as transferencias a institucións sen ánimo de lucro. 

O gasto social no ano 2011 superaba o millón de euros e representaba o 19% do orzamento.
En 2013 era do 9'8% e para 2016 só o 9'74€. Vese que a diferenza do gasto en persoal ou dos
órganos de goberno aquí si que aplican a austeridade.

Como non nos cansamos de repetir,  a taxa de  exclusión social do sul lucense sitúase en
33%, o duplo do resto da provincia, coas pensións máis baixas do Estado e unha media de idade no
noso concello situada nos 50 anos (o que explica infelizmente moitas cousas). Con esa porcentaxe
de persoas en situación de exclusión (onde podo incluírme como persoa sen ingresos nin aforros)
temos 2.823 persoas, polo que lle tocaría 2'12€ por persoa en situación de exclusión. 2.823 persoas
representan un terzo da cidadanía censada neste concello. Lembren que vostedes teñen a “absoluta”
co 44% dos votos, ou sexa, sobre 2.300 votos, mais van gastar en emerxencia social 6.000€, fronte
os 13.000€ que orzamentan para atencións protocolarias (P.O. 226.01) ou os 107.470,83€ que van
absorber os órganos de goberno (912) coas dúas dedicacións. Vergoñento.

Outra partida esencial a de fomento do emprego (241) recibe só 56.000€, o 1'02%, a pesar
de que reciben da Xunta fondos e isto supón, a respeito do orzamento de 2014, máis de 143.000€
menos  de  gasto  para  o  fomento  do  emprego  cando  os  datos  que  temos  son  de  aumento  do
desemprego e a precariedade dun xeito sostido no país do Faro. Tamén por isto os orzamentos da
resaca son altamente antisociais.

Canto ao polígono e á  industria (420) confórmanse con ben pouco 40.000€, 0'72%. Para
Comercio, turismo e PEMEs (430) 55.000€, 1'01%. Información e promoción turística (432) ou
desenvolvemento  empresarial (433)  non  reciben  chica.  Tampouco  491 (Sociedade  da
Información) a pesar de que hai moito que facer e non que invertir neste concepto.

Na  policía  local  (132),  negándose  a  amortizar  unha praza,  e  en  protección civil (135)
incrementan  o  gasto  en  máis  de  40.000€  a  respecto  de  2014  e  absorven  5'88%  e  1'34%  do
orzamento respectivamente.

As  grandes concesionarias (SOGAMA, Ascan, Viaqua e FENOSA) ven incrementado o
que perciben e a  auga (161),  o lixo (162) e  o  alumeado público (165) superan xa o 18% do
orzamento municipal, máis de 115€ por habitante.

En cultura (330) e festas (338) redúcense 30.000€ se cotexamos este orzamento co de 2014,
porque a cultura nunca foi unha prioridade do seu Goberno. Aumentan iso si, 60.000€ en deportes
(340), mais é enganoso ao englobar a cuberta dunha pista de pádel que case ninguén quería e incluír
aí a piscina que debería ir separada na P.O. 342 de Instalacións Deportivas, mais néganse a facelo
para evitar que podamos fiscalizar debidamente as contas da mesma. 

Por último, por rematar nalgures polo lado do gasto, esquecéronse de dotar de fondos a P.O.
4311 de  Feiras a pesar  de que a do 5 e  a do 21 non son senón unha sombra do que foron e
precisaban dun pulo e frescura para dotalas de futuro. O medio rural volve quedar esquecido. Só



recibe 6.000€ en programas de educación sanitaria (311), as xa referidas inversións en camiños e
a Política de Gasto 41, a específica do Medio Rural, conta con 0€. Quedan claras as prioridades.

Polo lado dos ingresos, habería tamén moito que dicir, mais talvez noutra ocasión entremos
con maior detalle nesta cuestión. Sintetizadamente, dunha banda, obsérvase unha sensíbel mingua
na previsión dos principais recursos procedentes de impostos directos e indirectos –que xa veremos
se excede ou non o previsto–; e, doutra banda, hai motivos para acreditar que hai partidas infladas
ou, cando menos, que non se elaboraron do detemento suficiente como mostran varias partidas que
se orzamentan co mesmo que nos orzamentos do 2014 sen ter en conta o que realmente se recadou.
Por pór só un exemplo: no ano 2016 orzametáronse, ao igual que se fai agora, 9.000€ na partida
391.20 correspondente a Multas por infracción no ordenamento de circulación. Pois ben, resulta que
no ano 2014 tan  só  se  recadaron  6.000 e  no  2015 6.325€,  segundo os  últimos  datos  cos  que
contamos. É previsíbel que, se non veñen ingresos extraordinarios, nos encontremos novamente cun
resultado orzamentar axustado negativo en 2016, tal e como xa aconteceu en 2014.

En resumo, estes son uns orzamentos centrados en INTA, nunha minoría que xunta pode
dicir que vai a máis, en canto o conxunto dos cidadáns e do concello imos a menos. Uns orzamentos
que non van incidir, como é tan preciso e urxente, na realidade socio-económica do país do Faro e
que a  maiores  son antisociais  destinando escasos  recursos  ao  fomento  do  emprego,  a  políticas
sociais e ao combate de toda caste de exclusión e pobreza. Uns orzamentos que deixan claro cal é o
seu proxecto político, mostrándose con toda a súa crueza: parálise e improvisación con dedicación
parcial e exclusiva. Dixen.


