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PROPOSTA AO PLENO

           Vistas as alegacións ao orzamento do 2017 presentadas por  D. Antón Fente Parada  e Dona Eva 
Aurora Sampayo Vázquez.

Visto o informe do Arquitecto do Servizo de Urbanismo do concello de data 20 de xullo de 2017 
en relación coa execución definitiva 0004043/2016 do procedemento ordinario 0004917/2003 do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia no que vincula a realización das obras citadas na sentenza a obtención do 
informe previo e vinculante da Confederación hidrográfica Miño-Sil e dos informes e condicionados da 
Consellería  de Infraestrutura e Vivenda da Xunta de Galicia e da Diputación Provincial de Lugo ,titular da 
estrada LU-P-1807.

Visto o informe de intervención en relación á alegación Nº 1  presentada por D. Anton Fente 
Parada no que propón a incorporación ao orzamento do 2017 do anexo de convenios.

Visto o informe de intervención en relación ás alegacións 2 a 24  presentadas por D. Anton Fente 
Parada no que propon “ En canto aos puntos 2 a 24 sobre competencias impropias(punto 2 ), desfases de 
varios impostos( puntos 3 ,4 e 5 ) , modificación das bases de execución ( puntos 6 a 19 ) , modificacións 
subvenciós nominativas ( punto 20 ) beneficios fiscais ( punto 21 ) ,  anexo de persoal ( punto 22 ) , 
desglose das instalación deportivas ( punto 23 ) e amortización do persoal ( punto 24 ) esta intervención 
entende que non se atopan dentro dos supostos sinalados no apartado segundo do mismo artígo 170 
TRLRHL: “1.- Non terse axustado a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos.2.- Omitir o 
crédito necesario para o cumprimento de obrigacions exigibles a entidade local, en virtude de precepto 
legal ou de cualquer outro título lexítimo.3.- Por ser de manifiesta insuficiencia os ingresos con relación 
aos gastos orzamentados ou ben de éstos respecto as necesidades para as que estén previstos”, polo 
que non cabe a estimación.

Visto o informe de intervención en relación ás alegacións presentadas por Dona Eva Aurora 
Sampayo.

Visto  o informe de Secretaría,  en  relación ás  alegacións  presentadas por  Dona Eva Aurora 
Sampayo.

Pola presente propoño ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos:

PRIMEIRO.- Estimar o punto nº1 das alegacións presentadas por D. Antón Fente Parada voceiro do grupo 
municipal Por Chantada-CUP e incorporar ao proxecto de orzamento do 2017 o anexo de convenios.

SEGUNDO.- Desestimar os puntos 2 a 24 das alegacións presentadas por D. Antón Fente Parada voceiro 
do grupo municipal Por Chantada-CUP  por non se atopar dentro dos supostos sinalados no apartado 
segundo do  artígo 170 do RD 2/2004 , TRLRFL.

TERCEIRO .- Desestimar as alegacións de Dona Eva Aurora Sampayo Vázquez , por estar xa aboada a 
indemnización e intereses de demora correspondentes e por non ser posible a realización das obras , 
segundo o informe do Arquitecto municipal ,  sen a autorización previa da Confederación Hidrógráfica 
Miño-Sil , da Conselleria  de Infraestrutura e Vivenda da Xunta de Galicia e da Diputación Provincial de 
Lugo ,  solicitude que xa foi  remitida.  e procedendo a realización das mesmas en canto se autoricen 
mediante un crédito extraordinario con cargo ao remanente de tesoureria segundo o artigo 173.4 do RD 
2/2004 TRLRFL.

CUARTO.- Aprobar definitivamente o Orzamento Xeral do Concello para 2017, xunto coas súas Bases de 
Execución , e cuxo resumo por capítulos é o seguinte:
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Estado de gastos:

A) OPERACIONS NON FINANCEIRAS

A.1. OPERACIONS CORRENTES 4.662.242,40

CAPITULO 1: Gastos de Persoal 2.801.870,70

CAPITULO 2: Gastos en bens correntes e servizos 1.545.516,86

CAPITULO 3: Gastos financeiros     50.000,00

CAPITULO 4: Transferencias correntes    264.854,84

     A.2 OPERACIONS DE CAPITAL  308.057,04

CAPITULO 6: Investimentos Reais   308.057,04

CAPITULO 7: Transferencias de Capital              0,00

B) OPERACIONS FINANCEIRAS   519.501,91

CAPITULO 8: Activos financeiros             0,00

CAPITULO 9: Pasivos financeiros  519.501,91

TOTAL 5.489.801,35

Estado de Ingresos:

A) OPERACIONS NON FINANCEIRAS

A.1. OPERACIONS CORRENTES 5.489.801,35

CAPITULO 1: Impostos Directos 2.447.470,07

CAPITULO 2: Impostos Indirectos      45.000,00

CAPITULO 3: Taxas, Prezos Públicos e Outros Ingresos   593.808,39

CAPITULO 4: Transferencias correntes 2.395.364,83

   CAPITULO 5: Ingresos Patrimoniais        8.158,06

  A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00

CAPITULO 6: Enaxenación de investimentos reais 0,00

CAPITULO 7: Transferencias de Capital 0,00

B) OPERACIONS FINANCEIRAS 0,00

CAPITULO 8: Activos financeiros 0,00

CAPITULO 9: Pasivos financeiros 0,00

TOTAL 5.489.801,35

QUINTO.- Inserir o orzamento definitivamente aprobado no Boletín Oficial da Provincia , resumido por 
capítulos , dacordo co previsto no artigo 169.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 
aprobado  por Real Decreto Lexislativo 2/2004 , de 5 de marzo.

SEXTO.- Publicar a masa salarial do persoal laboral por importe de 1.044.431,03 € na sede electrónica da 
Corporación e no BOP no prazo de 20 días desde a súa aprobación.

SÉTIMO.- Remitir copia á administración do Estado , así como a Xunta de Galicia

En Chantada, na data de sinatura do documento electrónico en 2017.

O TENENTE-ALCALDE, 
Por delegación decreto 2017-334. 

José Castor Novoa Fernández .                             
DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE.
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