
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 Expediente
de  modificación  de  créditos  baixo  a  modalidade  de  suplemento  de  crédito  01/2016,  aprobado
inicialmente polo Pleno municipal o día 18 de xaneiro de 2016 cos votos a favor do grupo INTA (7)
e o voto en contra dos grupos socialista (3), popular (2) 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, de cara a súa aprobación definitiva.

1º.- Vista a providencia da alcaldía para dotar de consignación orzamentar suficiente a gastos, ao
seu xuízo <<urxentes e inaprazables realizados no exercicio anterior, referidos a reparacións viarias
(...)  debe efectuarse un suplemento de crédito con cargo ao Remanente de Tesorería (sic.)  para
Gastos Xerais>>.
 2º.- Visto o informe da intervención REC01/2016 que incide en que se procede a <<convalidar un
acto irregular>>, non sendo suficientes as explicacións e tendo dúbidas desde o grupo que isto
subscribe da legalidade deste suplemento de crédito 01/2016 para pagar 509.646,58€, dos máis de
600.000€ que se gastaron no arranxo de camiños e vías públicas desde o mes de maio, non tendo
consignado no Orzamento de 2015, prorrogado de 2014, máis que 120.000€ aproximadamente.
3º.- Visto que se aprobou no pleno ordinario do 18 de xaneiro, coa anualidade do 2015 vencida, cos
votos do Goberno (7) e os contrarios de toda a oposición (6) habendo unanimidade nos reparos no
método, no proceso, na forma e no fondo e visto que os tres grupos da oposición demandamos un
informe da secretaría municipal sobre a legalidade da operación.
4º.- Visto que as facturas nunca atinxen o límite dos 50.000€ polos que pasarían a dispor doutro
tratamento conforme o ordenamento xurídico vixente.
5º.- Visto que as facturas aparecen sempre con data de 31 de agosto e 31 de decembro.
6º.- Visto que se ensamblan no orzamento de 2016 aprobado nese mesmo pleno e ao que tamén
interpomos alegacións.
7º.-Visto que apenas hai 15 días hábiles para formular reclamación e que as aclaracións preceptivas
non van chegar antes de que se esgote o prazo..

Interpoñemos, dirixíndonos ao alcalde de Chantada, a presente alegación manifestando a non
conformidade co recoñemento extemporáneo de facturas contra o Orzamento prorrogado do
exercicio 2016 e, nomeadamente, a oposición á modificación de crédito baixo a modalidade de
suplemento de crédito 01/2016 por importe de 510.646'57€ para que teña que ser ratificada en
Pleno  coas  correspondentes  aclaracións  sobre  as  irregularidades  no  procedemento  e  a
legalidade da operación no seu conxunto.

Chantada, 25 de xaneiro de 2016.


