
En calidade de concelleiro no concello de Chantada e voceiro do Grupo municipal Por Chantada-
CUP,  Antón  Fente  Parada  comparezo  no  trámite  de  información  pública  e  audiencia  do
ORZAMENTO 2016, aprobado inicialmente polo Pleno municipal o día 18 de xaneiro de 2016 cos
votos a favor do grupo INTA (7), a abstención do PP (2) e o voto en contra do PSOE (3) e do grupo
que isto subscribe. Téndose publicado no BOP de Lugo nº 019, correspondente ao 25 de xaneiro de
2016,  apresentamos  en  tempo  e  forma  as  seguintes  reclamacións  e  suxestións  ao  abeiro  da
lexislación vixente e co obxecto que se consideren e incorporen, se procede, no Orzamento de cara
a súa aprobación definitiva.

1º.- Polo lado do ingreso, detección de partidas orzamentares (P.O en adiante) que non se
realizaron, ao xuízo do grupo subscribinte da alegación, co debido rigor e cuxa consecuencia
plausíbel  e  que  o  Orzamento  2016  non  se  axusta  aos  principios  de  rigor,  equilibrio  e
transparencia sendo factíbel un resultado orzamentar axustado negativo porque os ingresos
reais  non  son  suficientes  para  facer  fronte  ás  obrigas  recoñecidas  netas  do  concello  de
Chantada. Estimamos que isto pode deberse a un desexo de facer coincidir ingresos e gastos
para cumprir no papel coa estabilidade orzamentar e os requerimentos que ten o concello de
Chantada en canto é unha institución pública intervida por un Plano de axuste, mais que, en
todo caso, debería revisarse e evitarse. Concretando máis:

1.1.- A baixada do IBI non se corresponde coa vontade manifestada polo Goberno
de contratar unha empresa para a revisión dos valores catastrais, toda vez que
moita veciñanza non  puido  por  falta  de  coñecemento  e/ou  tempo  facer  as
alegacións oportunas e téndose resolto, polo momento, o groso das alegacións
en sentido favorábel á veciñanza, nomeadamente no medio rural. De por parte,
non é xusto manter unicamente no Plano de axuste  o  IBI,  sacando  del  as
restantes medidas que se contemplaban e das que só se aplicaron  algunhas
como a suba do IBI, do ICIO ou a creación de novas taxas.
1.2.- Faise unha previsión do imposto de plusvalía por valor de 45.000€, sendo a
recadación do  mesmo  en  2014  de  40.537'87€.  Non  habendo  mudanzas
significativas nun sentido positivo  da  situación  económica  do  concello  –ao
contrario esta ten agravado a depresión pola crise  do sector  lácteo– achamos
que se trata doutra partida orzamentar incrementada por riba da realidade.
1.3.-  Consideramos do mesmo xeito  que hai  P.O infladas  nas  taxas  ou,  cando
menos, que non se axustaron co debido rigor. 

1.3.1.-No artigo 32 o concepto 322.00 correspondente á Taxa por cédula de
habitalidade aparece con 2.285'82€, sendo o recadado realmente en 2014
1.565'32€.  É  máis  no  artigo  32  no  seu  conxunto  xa  estaba
sobredimensionado no Orzamento de 2014 como parece dar  fe  que só
se recadaran 38.769'09€ dos 63.915'09€ previstos.
1.3.2.-  No artigo  33  os  conceptos  334.00  e  335.00 figuran  con  1.000  e



3.500€ respectivamente. En 2014 orzamentáranse 3.787'85 e 1.855'91€ non
figurando ingreso algún por  estes conceptos  na conta xeral  do 2014. Os
datos do 2015 aos que tivemos acceso dan conta de 212'40€ e 2.6'03'63€
respectivamente,  xa  que  logo,  lonxe  das  previsións  do  Orzamento.  No
concepto  339.00  orzaméntase  para  2016  11.500€  cando  en  2014  se
orzamentara a mesma cantidade recadando tan só 9.040€. No ano 2015, á
espera da conta xeral, os datos apuntan a 11.070€, novamente por debaixo
da previsión feita para 2016.
1.3.3- No artigo 39 figura o concepto 391.20 por valor de 9.000€, a mesma
previsión que se fixo para o Orzamento 2014,  prorrogado na anualidade
2015. No entanto, o recadado segundo a conta xeral de 2014 foron 6.000€ e
na anualidade de 2015 contémplanse unicamente 6.325€. No mesmo artigo,
o  concepto  392.11  figura  con  6.900€  tendo  recadado  efectivamente  o
concello  de  Chantada  só  6.005'13€ segundo a  conta  xeral  do  ano 2014,
aínda que se orzamentara o mesmo ca no Orzamento para 2016 e a pesar de
que  1.968'32€  na  anualidade  de  2015  segundo  os  informes  trimestrais
facilitados na dación de contas pola intervención.

1.4.- No tocante ás transferencias correntes (capítulo 4) orzaméntanse no 2016
coas  mesmas cantidades  ca no Orzamento de 2014.  No entanto,  os  conceptos
420.00,  450.00,  450.60,  450.80 e  461.00 apresentaron  oscilacións,  a  xuízo  do
grupo que isto subscribe notorias, no proprio 2015 e no 2016 que deberían terse en
conta. Por exemplo, en 420.00 en 2015 só se recaudou 1.213.548'46€, á espera das
correccións que podan figurar na conta xeral do 2015 pendente de apresentarse en
Pleno desde a Intervención e o Goberno municipais. Ou en 450.60 orzamentouse
igualmente o mesmo en 2014 ca no 2016, mais  só se recadaron 2.453'09€ en
2014. O grupo que isto subscribe estima que as desviacións nas previsións poden
rondar os 300.000€.
1.5.- No capítulo 7, transferencias de capital, aparece o concepto 750.80 cunha
previsión de 141.479'58€ que, novamente, é calcada da previsión do ano 2014. Na
conta xeral, aprobada plenariamente cos votos favorábeis do grupo de Goberno, só
se recadaron 0€ neste concepto e 53.761'03€ segundo a información que temos da
anualidade 2015. Novamente moi lonxe das previsións para 2016.

2º.- Polo lado do gasto, reiteramos o carácter antisocial dun Orzamento que non destina os
suficiente  esforzo  ao  gasto  público  social  dada  a  realidade  obxectiva  económico-social  da
comarca e do concelllo de Chantada. Tampouco hai esforzos inversores importantes e si un
incremento moi substancial do capítulo de persoal que ascende a 44%, por riba xa do 43%
que se recada en impostos directos e estando inmersos nun plano de axuste. O gasto en persoal
pasou de representar 231€ por habitante no ano 2012, a 242€/hab. na anualidade de 2013. En
2014 xa representaban 255€ por habitante e para 2016 a previsión é de 285€ por habitante. Xa
que logo, inmersos nun plano de axuste,  o gasto en persoal ascendeu en máis de 50€ por
habitante no último lustro. De por parte, no rexistro municipal figuran escritos de traballadores
públicos que reclaman optar a promoción interna e trato equivalente a outros traballadores que
desenvolven as mesmas funcións, condición que se nega polo Plano de axuste en canto non se
amortiza unha praza de policía local e se crea unha dedicación parcial que ascende de 24.000€, máis
do que cobra o 60% do plantel municipal de traballadores.

Por áreas de gasto expoñemos as seguintes alegacións ou suxestións: 
2.1.- Na área de gasto 1 de Servizos Públicos Básicos:

2.1.1.- En 132 solicitamos que se amortice a praza de policía local co conseguinte
aforro  en  persoal,  tendo  incrementándose  esta  partida,  en  consecuencia  do  exposto
fundamentalmente, en 42.514'25€ e representando en conxunto xa 5'88% do gasto (324.073'23€) e
38€ por habitante.



2.1.1.- Non se orzamenta nada para 133 (Ordenación do tráfico e estacionamento) cando hai
serios  problemas  no  tránsito  local  e  en  136  (Servizo  de  prevención  e  extinción  de  incendios)
tampouco se fai previsión algunha, a pesar de que en 2015 –segundo información facilitada polo
Goberno en resposta a unha pregunta do noso grupo– houbo que complementar o facilitado desde a
Xunta de Galiza para facer fronte a este servizo, nomeadamente en P.O. como 22.103.

2.1.2.- Na política de gasto 15: Vivenda e urbanismo non se contempla 153 Vías Públicas
cando  debería  figurar  aí  o  recollido  nas  inversións  que  se  van  facer  en  vías  públicas.
Concretamente,  deberían  figurar  xebradas  nas  correspondentes  partidas  en  que  153  pode
subdividirse: en 1531 (Acceso aos núcleos de poboación) e 1532 (Pavimentación de vías públicas),
mellorando a transparencia do Orzamento. 

2.1.3.- En 165 Alumeado público aparece un aforro de 144.245'65€ a respecto de 2014 sen
que se teña elaborado ningún plano ou inversión de eficiencia enerxética, polo que rogamos se
revise por se é insuficiente para facer aos gastos que realmente poden producirse no exercicio.

2.1.4.-  En  1721  Protección  contaminación  acústica,  luminosa  e  atmosférica  nas  zonas
urbanas non se contempla investir nada, como non se orzamenta 172 Protección e mellora do Medio
Ambiente, malia aprobarse en 2014 un Plan de Especial Protección (PEP) do Casco Histórico de
Chantada, onde o Goberno se contemplaba a facer actuacións nesta materia segundo o documento
aprobado en pleno e elaborado pola mesma empresa que se encontra confeccionando o PXOM.

2.2.- Na área de gasto 2: actuacións de protección e promoción social
2.2.1.- Non figura 221 (outras prestacións económicas a favor de empregados) cando

hai elementos de gasto da Administración xeral (920) que poderían imputarse aquí para facer un
control máis eficaz e posibilitar un seguimento máis transparente.

2.2.2.- Introducimos tamén unha enmenda en 231 Asistencia social primaria, xa que
en conxunto conta con 52.064'5€ máis, contando en conxunto con 536.706'95€ (9'74%). No entanto,
redúcese con respecto a outras anualidades na porcentaxe sobre o total e a maior suba é nos soldos
(71.870'49€ máis ascendendo a 445.149'75€). Porén redúcese a respecto de 2014 o destinado a
institucións sen ánimo de lucro, onde se inclúe a emerxencia social para a que se destinan 6.000€
que achamos deben incrementarse substancialmente. Consideramos que, cando menos, é preciso o
reforzo da partida de emerxencia social para poder facer fronte a gastos en alimentación, vivenda,
enerxía, material escolar ou menciñas naqueles casos en que o consideren oportuno os servizos
sociais sendo as actuais partidas insuficientes para a situación socio-económia do país do Faro. 

2.2.3.- Insuficiente é tamén o destinado a 241, 143.836'17€ menos que no Orzamento
do 2014 para o fomento do emprego.

2.3.- Na área de gasto 3: produción de bens públicos de carácter preferente
2.3.1.- Non se orzamenta nada para 327 Fomento da convivencia cidadá, a pesar de

contar  cun 10% de poboación migrante  e  bolsas  impostantes  de  exclusión  social  que  requiren
accións desde a institución máis próxima aos cidadáns.

2.3.2.-  O destinado  á  biblioteca  municipal  englóbase  na  administración  xeral  de
cultura  330,  cando  existe  3321  específico  para  Bibliotecas.  Tampouco  se  destina  para  3322
Arquivos, a pesar de que o arquivo municipal está en ruínas e precisa dunha actuación encamiñada
ao seu ordenamento, depuración e conservación urxente.

2.3.3.-  Os  equipamentos  culturais  deberían  figurar  en  333  para  un  mellor
seguimento.

2.3.4.- Na política de gasto 34 Deporte englóbase todo na administración xeral (340)
en canto 341 Promoción e Fomento do Deporte e 342 Instalacións Deportivas non se contemplan,
habendo elementos que poderían encadrarse nelas como as remunicipalizadas piscinas, permitindo
un seguimento máis eficaz e mellorando a transparencia.

2.4.- A área de gasto 4: actuacións de carácter económico non contempla nada na política de
gasto  41  referente  á  agricultura  e  ao  desenvolvemento  rural,  rogando  que  se  modifique  esta



orientación no orzamento de 2016.
2.4.1.-  Na política de gasto 49 en 491 Sociedade da información non figuran os

9.000€  que  se  van  destinar  a  dixitalización,  nin  os  gastos  da  web  do  concello  sendo  máis
transparente que subsumir todo na Administración xeral.

2.4.2.-  Agradeceríase  tamén  destinar  unha  P.O.  a  924  Participación  cidadá  para
mellorar a relación e participación do tecido social da vila do Asma. 

 
3º  Existen  partidas  polo  lado  do  gasto  que  deberían  revisarse  tamén  porque  poden  ser
insuficientes  para  facer  fronte  ás  obrigas  realmente  existentes.  Por  exemplo,  no  anexo  de
subvencións  impútanse  á  P.O.  920.489.00  un  total  de  4  subvencións  por  valor  de  1.410€,
orzamentándose apenas 1.400 na devandita P.O.

4º  No  anexo  de  inversións  recollido  no  informe económico-financeiro  debería  especificarse  se
existen ou non gastos concretos que se financien con cargo a operacións de crédito, segundo os
requisitos de información que recolle o artigo 19 do RD 500/1990, o que podería conducir mesmo a
anular o Orzamento de 2016. O art.  18.1 e) estabelece que o informe económico financerio, en
relación  coas  orperacións  de  crédito  previstas,  debe  recoller  as  característcas  e  condicións
financeiras previstas, con especial referencia á carga financeira que pesa sobre a entidade antes e
despois da formalización.

Solicitamos,  pois,  que  se  teñan  en  conta  estas  alegacións  á  hora  de  aprobar  definitivamente  o
orzamento para 2016.

Chantada, 25 de xaneiro de 2016.


