
Á ATENCIÓN DO PRESIDENTE DA ENTIDADE LOCAL E DOS INTEGRANTES DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

ALEGACIÓNS Á CONTA XERAL 2016

Antom Fente Parada, veciño de Chantada e voceiro de Por Chantada-CUP, apresento as seguintes

alegacións á Conta Xeral 2016 do Concello de Chantada despois de terse publicado no BOP a súa

exposición ao público.

Tendo en conta que non se concretou na acta da Comisión Informativa especial de contas o

noso  informe  negativo  á  Conta  Xeral  emitimos  o  seguinte  documento  coas  alegacións  que

consideramos pertinentes para que volvan tratarse na correspondente comisión.

• Falta documentación, concretamente o informe ao Pleno de todas as resolucións adoptadas

polo Presidente da entidade local contrarias aos reparos efectuados en 2016, así como un

resumo das  principais  anomalías.  Isto  exponse na base  de execución 34ª  do Orzamento

municipal de 2016 ou na 33ª do Orzamento de 2017.

• En 2015, ano eleitoral, incumpriuse a regra do gasto en 636.709,81€, o cal obrigou a aprobar

un Plano económico-financeiro (PEF).  No entanto,  este  fíxose unicamente  para  un ano,

cando a lexislación obriga que sexa bianual (2016 e 2017). No mes de agosto de 2016, a

Dirección Xeral  de política financeira  e tesouro da Consellaría  de facenda da Xunta de

Galiza enviou escrito solicitando a subsanación das deficiencias coa aprobación dun novo

PEF que,  a  día  de  hoxe,  segue  non  só  sen  aprobarse  senón  que  o  alcalde  nega  a  súa

necesidade sen que conste comunicación de ningún organismo que xustifique tal negativa. O

incumprimento devandito pode ter fondas repercusións para a facenda local.



• O Decreto do 3/4/2017 coa liquidación de 2016 do Concello de Chantada non veu ao pleno

ordinario de 8/05/2017 senón ao extraordinario de xullo incumprindo o disposto no proprio

Decreto  deliberadamente  xa  que en  maio  celebrouse  o  pleno ordinario  sen convocar  as

preceptivas comisións informativas, o cal é ilegal. A interventora informou que é contrario

ao artigo 174 parágrafo 4º TRLRFL.

• A Fiscalización da intervención 47/2017 de 3/4/2017 indica que hai moitas modificación de

crédito, que atinxen os 671.356,60€. Moitas, segundo o informe, para poder facer fronte a

gastos  do exercicio após ter  efectuado o gasto o cal  é  incorrecto  e  pon de manifesto o

inaxeitado do orzamento.

• Non se destinou remanente de tesouraría a amortizar débeda en 2016 co cal incumpriuse o

disposto da lexislación vixente.

Chantada, 15 de xullo de 2017.
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