
MOCIÓN DE URXENCIA DE POR CHANTADA-CUP
PARA APERTURA DE EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN DE

RESPONSABILIDADES NO CONCELLO DE CHANTADA

POR CONTINUADAS IRREGULARIDADE EN RELACIÓN

COA FACENDA PÚBLICA

Antom Fente  Parada,  voceiro  do  Grupo Municipal  Por  Chantada-CUP,  apresento  ao  abeiro  do

disposto no artigo 91.4 do  do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico

das Entidades Locais Moción de urxencia de Por Chantada-CUP para apertura de expediente

de depuración de responsabilidades no concello de Chantada por continuadas irregularidade

en relación coa facenda pública. 

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA

A revisión  da  documentación plenaria  e  dos  informes e  reparos  da intervención é  unha

cuestión  complexa  que  require  a  consulta  de  numerosas  disposicións  xurídicas  e  o  tratamento

rigoroso de centos de páxinas non sendo posíbel, cos medios exiguos ao alcance do noso grupo,

facelo en condicións con anterioridade e nos prazos habituais para apresentar mocións. Tamén a

moción que apresentamos polas  canles  ordinarias  neste  pleno absorveu grande parte  dos  nosos

medios, ao igual que o tratamento e estudos doutros temas de importancia colectiva debendo, xa

que logo, dispersar as enerxías e o tempo material dispoñíbel.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Visto que no pleno ordinario de xaneiro Inta aprobou en solitario inicialmente o Expediente de

crédito 1/2016 e o Suplemento de crédito 1/2016.

Vistos os recursos que apresentamos os grupos Por Chantada-CUP e socialista contra este acordo

plenario.

Visto que no pleno ordinario de marzo se anulou o acordo de xaneiro e que a posteriori, a finais de

2016, informou o Consello Consultivo favorabelmente a tal anulación reiniciando o procedemento.

Visto  que  no  pleno  ordinario  de  marzo  o  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP apresentou  por

urxencia unha  Moción para a adopción de protocolos de transparencia e eficiencia nos servizos

económicos do Concello de Chantada, nomeadamente no relativo á contratación e seguimento dos

contratos menores1 que nin sequera chegou a debaterse e cuxo compromiso de debater na seguinte

comisión de Facenda propostas no sentido da moción nunca se efectivizou. 

Visto  que  se  convocou  un  pleno  extraordinario  urxente  en  decembro  contra  cuxos  acordos  a

presentamos unha Reclamación en trámite de exposición pública de expedientes de suplemento de

crédito  02/2016  e  03/2016 en  que,  ao  longo  de  20  páxinas,  se  fai  unha  detallada  exposición

cronolóxica de todo o proceso ao tempo que se apontan os  indicios constitutivos de presuntos

delitos no proceso2 e se solicita adoptar medidas de oficio para depurar responsabilidades.

Visto  o  escrito  apresentado  por  volta  do  pleno  ordinario  de  xaneiro  pedindo  os  reparos  da

intervención e a adopción de medidas para a depuración de responsabilidades.

Vistos  os  informes  da  intervención  sobre  os  reparos  1/2016,  3/2016,  4/2016,  5/2016,  6/2016,

7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016,

18/2016,  19/2016,  20/2016,  21/2016,  22/2016,  23/2016,  24/2016,  25/2016,  26/2016,  27/2016,

28/2016,  29/2016,  30/2016,  31/2016,  32/2016,  33/2016,  34/2016,  35/2016,  36/2016,  37/2016,

38/2016,  39/2016,  40/2016,  41/2016,  42/2016,  43/2016,  44/2016,  45/2016  que  afectan  aos

expedientes  expedientes  1185/2016,  1221/2016,  1253/2016,  1277/2016,  1313/2016,  1358/2016,

1 Os interesados poden acceder á moción da seguinte ligazón: 
https://porchantada.files.wordpress.com/2016/03/mocic3b3n-para-a-adopcic3b3n-de-protocolos-de-transparencia-e-
eficiencia-nos-servizos-econc3b3micos.pdf 
2 Os interesados poden acceder á reclamación aquí:  https://porchantada.files.wordpress.com/2016/12/alegacic3b3n-

suplementos-de-crc3a9dito-decembro-2016.pdf 

https://porchantada.files.wordpress.com/2016/03/mocic3b3n-para-a-adopcic3b3n-de-protocolos-de-transparencia-e-eficiencia-nos-servizos-econc3b3micos.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2016/03/mocic3b3n-para-a-adopcic3b3n-de-protocolos-de-transparencia-e-eficiencia-nos-servizos-econc3b3micos.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2016/12/alegacic3b3n-suplementos-de-crc3a9dito-decembro-2016.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2016/12/alegacic3b3n-suplementos-de-crc3a9dito-decembro-2016.pdf


1179/2016,  1367/2016,  1348/2016,  1377/2016,  1401/2016,  1403/2016  e  que  abalan  as  teses

expostas  ao  longo  da  lexislatura  polo  noso  grupo  e  que  tamén  aprecian  serias  e  variadas

irregularidades, por exemplo claros indicios de abuso do contrato menor para incumprir a legalidade

nalgúns  casos,  cos  mesmos  protagonistas  que  no  Expediente  1/2016;  ou  varias  omisións  nos

expedientes de requisitos ou trámites esenciais que derivarían en varios casos en actos nulos de

pleno direito como os do xa referido expediente. 

Vista a delixencia da secretaría que indica que «ponse de manifesto que estanse a efectuar contratos

menores cando non deberían tratarse coma tales, tal coma sinala o informe da intervención».

Visto o reparo 8/2017, que atinxe ao expediente 300/2017, debatido neste pleno e no que tamén hai

indicios  de  contratacións  sen  orzamento  e  en  fraude  de  lei  sobre  as  que  xa  perguntamos  en

numerosos plenos e que derivan en continuas sentenzas xudiciais e graves consecuencias para a

facenda pública.

Vistos os Expedientes de crédito 1/2017 e 2/2017 que se impulsan após reparos suspensivos da

Intervención e que conforme ao TRLFL debe aprobar o pleno.

Visto  que  os  reparos  son  erguidos  sen  máis  por  parte  do  alcalde  Manuel  Lorenzo  Varela  coa

connivencia do seu grupo e sen emendar as situacións e que estas se sosteñen e agravan co tempo.

O  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP entende  que  hai,  deliberadamente,  unha  xestión

deficiente  e  contraria  aos  intereses  da  facenda  pública  e  da  maioría  social  por parte  do

Goberno de Manuel  Lorenzo Varela,  podendo traducirse  esta  á  luz do exposto en graves

prexuízos  para  a  facenda  local,  en  falta  de  igualdade  e  garantías  no  acceso  ao  emprego

público, en fraccionamento dos contratos menores para eludir os requisitos de publicidade, en

eivas na fiscalización... Observándose en todo isto indicios de supostos delitos graves como

prevaricación ou fraude que atinxen a empregados e responsábeis políticos polo que deben ser

investigados, analizados e aclarados á maior brevidade posíbel.

E, xa que logo, sendo a responsabilidade dos concelleiros garantir o bo goberno e administración

dos recursos que son de todos e velar polo ben común propomos ao pleno o seguinte ACORDO:



1.-  Iniciar  ipso  facto  expediente  de  oficio  para  a  depuración  de

responsabilidades  con  propostas  resolutivas  para  subsanar  este  tipo  de

actuacións  irregulares  sen  prexuízo  das  responsabilidades  patrimoniais  e

penais  que  deban  dilucidarse,  así  como  o  procedemento  a  seguir  para

determinalas  e  deixar  constancia  dos  indicios  das  mesmas  no  devandito

expediente.

2.-  Dito  expediente  remitirase  a  todos  os  grupos  políticos  antes  do  pleno

ordinario de maio, polo menos con 15 días hábiles de antelación. 

En dita sesión a Corporación deliberará sobre o mesmo nun ponto da

orde  do día  e  outorgaranse  15  días  para facer as  achegas  que  os  grupos

estimen  convenientes  para  proceder  logo  a  súa  remisión  ao  Tribunal  de

Contas  da Galiza  xunto coa documentación  e  os  expedientes  referidos  na

exposición  de  motivos,  así  como  de  todos  os  reparos  da  intervención  e

informes da secretaría existentes no Concello en relación coas condutas  ut

supra descritas e calquera outra documentación relacionada e de interese. O

anterior sen prexuízo doutras medidas que se crea conveniente adoptar.

Chantada 13 de marzo de 2017.


