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CONCELLO DE CHANTADA

BORRADOR

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DA 
CORPORACIÓN DO 18 DE AGOSTO DE 2017

      Na dependencia habilitada na Casa da Cultura de Chantada como salón de sesións do 
Concello, ás trece horas e corenta e dous minutos do día dezaoito de agosto de dous mil 
dezasete,  reúnense  os  membros  do  Pleno  da  Corporación  co  obxecto  de  celebrar  sesión 
extraordinaria urxente previa convocatoria ordenada polo Sr. Alcalde-Presidente de acordo cos 
artículos 21.1.c) e 46.2.b) da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réximen Local, no sucesivo 
LRBRL,  e  concordantes,  en  primeira  convocatoria,  constitúese  o  Pleno  do  Concello  deste 
municipio, con asistencia dos  relacionados a continuación.

      Preside o Sr.  Alcalde: D. Manuel Lorenzo Varela Rodríguez (Grupo de INTA).

      Asisten:
      Sres/as. Concelleiros/as:
      Grupo Municipal de INTA: D. José Castor Novoa Fernández, Dna. Mª Cándida Carnero 
Blanco, D. Manuel Diéguez Carballo, Dna. Pamela Fernández Águila, D. Diego Otero Veiga, D. 
Juan Alberto Diéguez Fernández.
       Grupo Municipal do PSG-PSOE:  Dna. Raquel  López Rodríguez, Dna. María Jesús 
Rodríguez López, D. Héctor Ledo Rodríguez.
      Grupo Municipal do Partido Popular: D. Francisco Javier Rodríguez Medela, D.Manuel 
Javier Goyanes Cereijo.
      Grupo Municipal de Por Chantada-CUP: D. Antón Fente Parada.
            
Secretaria Xeral: Dona María Álvarez Alvar, que dá fe do acto.
Interventora Xeral: Dona Susana Martínez Rodríguez, Interventora accidental.

    

Á hora expresada no encabezamento, o Sr. Alcalde-Presidente declara aberta a sesión, por 
existir o quórum ó que se refiere o artigo 46.2.c) da LRBRL, pasándose a tratar os asuntos da 
Orde do día.

 1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DA URXENCIA DA SESIÓN.

Sométese de conformide co artigo 79 do Regulamento de Organización,  Funcionamento e 
Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  do  28  de 
novembro, á consideración dos Concelleiros a urxencia da sesión.

Co  voto  favorable  dos  concelleiros  do  do  Grupo  Municipal  INTA,  do  Grupo  Municipal  do 
PSG-PSOE e do concelleiro do Grupo Municipal do PP, e o voto en contra do concelleiro do 
Grupo Municipal de Por Chantada-CUP, apréciase a urxencia da sesión.

Por Don Antón Fente manifesta que non entende porqué se recorreu a un Pleno extraordinario 
urxente
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PARTE RESOLUTIVA

2.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓNS E APROBACIÓN DEFINTIVA DO ORZAMENTO DE 
2017 (g-51/2017), DICTAME DA COMISIÓN INFORMATIVA. 

Pola Sra. Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión Especial de Contas que 
dispón:
“2.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO  
DO 2017.

Preséntase para ser ditaminada a seguinte PROPOSTA: 

           “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  
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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 Deputación 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:

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
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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”.

Ábrese un pequeno debate. 

En relación ás alegacións presentadas polo Concelleiro Don Antón Fente:

Por Don Antón Fente que manifesta que só se acepta a primeira e que as outras dice que non  
se aceptan sen máis. Entende que algunas que son de sentido común non sabe porqué non se  
incorporan. Outras fálase de cuantías específicas a terceiros e dase insuficiencia de crédito e  
considera que se ten que explicar o motivo polo que non se entra a informar. Preocúpalle a 18º  
que se refire ós importes das subvencións e non se sabe se serán o 40% ou o 50%.

A Interventora di que no presuposto vai o recoñecemento de dereitos e refíerese ó anticipo da  
Diputación. Comenta o xa informado.

Por Dona Raquel López que entende que o máis lóxico e que se contestase cada alegación  
por separado e se pide que se faga informe detallado de cada alegación.

O Sr. Alcalde di que co tema de recaudación está no convenio coa Diputación e que xa se  
sabe. Entende que os concelleiros non poden entorpecer a labor de goberno con cousas que  
non teñen sentido e que queren estar sempre coas actuacións de bo goberno; contesta Don  
Antón Fente que alguna alegación sí se aceptou.

No que respecta as alegacións presentadas por Dona Eva Aurora Sampayo:

Explica  o  Sr.  Alcalde  que  para  dar  cumplimento  á  sentencia  hai  que  solicitar  a  licencia  
(autorización),  pedir  permiso  á  Confederación  Hidrográfica.  Comenta  que  se  pediu  un  
anteproxecto a Viaqua e coméntao.  Engade que hai que facer un desvío de caudal e que  
habería  que facer  de 2x4m e que se están estudando outras  cuestión  por  ser  unha  obra  
inviable. Pensa en facelo con Remanente de Tesourería ou buscar outras vías porque non é  
fácil solventalo.

Por Don Antón Fente se pregunta pola execución da sentencia e a responsabilidade. 
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Pola Secretaria e a Interventora remítense ós informes volvendo a mencionar o que xa se  
dispón neles.

O Sr. Alcalde di que dende que se produciron as indemnizacións tomáronse medidas e non  
volveu a ocorrer e que xulgado non lle valen e insiste en que levan dende o 2007.

Don Anton Fente di que a indemnización se pagou despois da alegación.

Explica a Interventora que ó comprobar que a compañía de seguro non aboara, abouse e que  
o principal e non os intereses os aboará a compañía de seguro.

Tanto  pola  concelleira  Dona  Raquel  López  como  polo  concelleiro  Don  Francisco  Javier  
Rodríguez comentan se non se pode consignar algo.

Don Anton Fente di que se se acorda estase indo contra a sentencia.

O Sr. Alcalde comenta que se a obra excedese de 900.000€ non se podería pero que por  
menos que sí e que ademais o presuposto de Viaqua todavía non está aprobado.

Vista  a  atribución  que  confire  a  este  órgano  colexiado  o  artigo  123  do  Regulamento  de  
Organización,  Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,  aprobado por Real  
Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, co voto favorable dos concelleiros do Grupo Municipal  
INTA,  os  votos  en  contra  do  concelleiro  do  Grupo  Municipal  de  Por  Chantada-CUP,  e  as  
abstencións do Grupo Municipal do PSG-PSOE e do Grupo Municipal do PP por reservar o  
voto para o Pleno, ditamínase favorablemente a seguinte proposta:

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:

Estado de gastos:

C) 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
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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

D) 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”.

Pola  Sra.  Secretaria  dase  lectura  a  unha  enmenda  presentada  ó  ditame  da  Comisión 
Informativa de data  11/08/2017 para contestación de alegacións  e aprobación definitiva  do 
orzamento de 2017, formulada pola concelleira dona Pamela Fernández Águila, con rexistro de 
entrada 2017 E RC 3685 do 16/08/2017 a cal transcrita literalmente é do seguinte teor:
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“ENMENDA  AO  DITAMEN  COMISION  INFORMATIVA  PARA  CONTESTACION  DE  
ALEGACIONS E APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTO 2017

Dona Pamela Fernández Aguila , con DNI 34267267-G , concelleira do Concello de Chantada ,  

EXPON :

Visto o ditamen da Comisión Informativa de data 11 de agosto de 2017 que no seu punto terceiro  
dispón :

“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.”

En virtude do artigo 97.5 do Regulamento de organización e funcionamento das entidades locais  
e para que se de cumprimento as pretensións formuladas por Dona Eva Aurora Sampayo no período de  
exposición pública do Orzamento de 2017 (  alegacións )  ,  presento a seguinte enmenda a proposta  
presentada polo Alcalde ,

PROPOSTA :

TERCEIRO .-  Estimar as alegacións de Dona Eva Aurora Sampayo Vázquez en relación coa partida  
para  efectuar  as  obras  exixidas  pola  sentencia  660/2007  e  pola  execución  definitiva  4043/2016  e  
modificar o anexo de inversións para crear una aplicación orzamentaria independente para efectuar as  
obras , realizando un suplemento de crédito se se aprobase o proxecto da obra e desestimar a alegación  
con relación a indemnización por estar xa aboada cos intereses de demora correspondentes.”

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Intervén a Concelleira dona Raquel López Rodríguez, manifestando que non entenden que se 
mesturen as alegacións preguntando se se podían propoñer por separado así como o cambio 
de rumbo con esa nova emenda e ditame cando se vai incluír no orzamento son 10.000 euros.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, no sentido de que hai un cambio de dirección, na Comisión 
Informativa xa se falou desto. Que se fagan eses cambios parécennos positivos sempre é bo 
que se fagan as obras e se de cumprimento á sentencia.

Intervén o Sr. Fente Parada, dicindo que estímase unha alegación que é preceptiva, a dos  
convenios, pero hai outras alegacións (23) que se rexeitan en masa sendo algunhas as que fan 
referencia a insuficiencia de crédito. Hai créditos para o consorcio que xa foron no suplemento 
de crédito con cargo á prórroga e se recollen de novo no orzamento. 

Continúa o Sr. Fente Parada a súa intervención manifestando que non ten sentido o do 40% 
para as asociacións (subvencións) nas bases de execución do presuposto e non se corrixiu a 
contradicción. No referente ás alegacións de dona Aurora di que se fai un parche porque con  
10.000 euros non se axusta a lei, o prazo dende que se faga a modificación é de tres meses, e  
manifesta que xa estamos xustos. Ademais a cantidade debe recoller o presuposto da obra, 
entón ¿para que son esos 10.000 euros? Di que non dan esos 10.000€ para a obra. Habería 
que incluír no orzamento o que din a Secretaría e Intervención. Fai un chamamento á cordura 
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pola votación caendo na rebelión da Sentencia. Pide votación nominal. Engade que a auga non 
fai destrozos por que se fai nun terreo privado e algún día os propietarios queixaranse.

Intervén o Sr. Alcalde, manifestando que despois de facer xestións coa propia Aurora e tal e 
como din os servizos xurídicos, facemos consignación de algo, e despois cando se remita o 
informe da Confederación Hidrográfica, si se pode facer, farase contra o remanente.

Insiste en que baralla outras posibilidades e sabemos que Eva Aurora está de acordo con esta 
solución e tamén o Abogado.

Intervén  a  Concelleira  dona  Raquel  López  Rodríguez,  expoñendo  que  solo  dispoñen  dos 
informes de Intervención e Secretaría.

Intervén o Sr.  Alcalde,  manifestando que mentres  non chegue o informe da Confederación 
Hidrográfica verase canto hai que consignar. Ó mellor os 200.000 euros non chegan.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, no sentido de que a Secretaría municipal tamén fai o 
seu informe e que non se pode comprender o que non se fose a facer nada na Comisión 
Informativa e agora si se inclúa.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, manifestando que entende o sentido da enmenda.

Intervén o Sr. Fente Parada, expoñendo que o informe do arquitecto non vale para votar abaixo 
un informe de Secretaría e de Intervención. Se houbese outro que fora de 10.000 euros por 
eso, sí se podería consignar.

Intervén o Sr. Alcalde manifestando que van dar 2 anos para executalo.

Visto o ditame favorable da Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión Especial 
de Contas de data 11 de agosto de 2017.

Vista e enmenda presentada pola concelleira dona Pamela Fernández Águila, con rexistro de 
entrada 2017 E RC 3685 do 16/08/2017.

O Sr. Alcade somete a votación a enmenda  a cal resulta aprobada co voto favorable do  do 
Grupo Municipal INTA (7) e do Grupo Municipal do Partido Popular (2) e os votos en contra do 
Grupo Municipal do PSG-PSOE (3) e o Grupo Municiapal de Por Chantada-CUP (1).

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, expoñendo que o informe emitido dende intervención 
é  débil.  Non  tendo  información  para  valorar  se  se  poden  ou  non  estimar  as  alegacións 
formuladas por Don Anton Fente Parda. Sendo que hai algunha por exemplo a 18º que é de 
gran importancia, non entendemos porqué se mestura todo na proposta.

Intervén o Sr. Alcalde manifestando que pode estar ou non de acordo pero o PSOE e o PP non  
presentaron ningunha emenda.  O concelleiro  de por  Chantada Cup non asistiu e  ven  con 
cousas que ten razón e outras que non teñen nin pes nin cabeza. O Presuposto de 2018 non 
se vai demorar mais.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez dando as grazas polas reunións previas.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela dicindo que eles están dispostos a traballar e aprobar os  
orzamentos de 2018.
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En  primeiro  lugar,  sométese  a  votación  a  procedencia  de  efectuar  a  votación  do  asunto 
mediante  sistema  de  votación  nominal:  co  voto  favorable  do  Grupo  Municipal  de  Por 
Chantada-CUP (1), e do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3), a abstención do Grupo Municipal 
do Partido Popular (2),  e os votos en contra do Grupo Municipal  INTA (7), non se aproba 
someter este asunto a votación nominal, continuándose por tanto coa votación ordinaria.

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, polo Sr. Alcade 
sométese a votación a proposta, coa enmenda incorporada, sendo aprobado co voto favorable 
do Grupo Municipal INTA (7) e do Grupo Municipal do Partido Popular (2) e os votos en contra  
do  Grupo  Municipal  do  PSG-PSOE (3)  e  o  Grupo Municipal  de  Por  Chantada-CUP (1)  o 
seguinte ACORDO:

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  artigo 170 do RD 2/2004 , TRLRFL.

TERCEIRO .-  Estimar as alegacións de Dona Eva Aurora Sampayo Vázquez en relación coa 
partida para efectuar as obras exixidas pola sentencia 660/2007 e pola execución definitiva 
4043/2016  e  modificar  o  anexo  de  inversións  para  crear  una  aplicación  orzamentaria 
independente para efectuar as obras , realizando un suplemento de crédito se se aprobase o 
proxecto da obra e desestimar a alegación con relación a indemnización por estar xa aboada 
cos intereses de demora correspondentes.

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

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
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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.

       Non habendo máis asuntos a tratar, sendo as catorce horas e sete minutos do expresado 
día, o Sr. Alcalde levanta a sesión, de todo o cal, eu, Secretaria, certifico.

               Vº e pr. A Secretaria Xeral

      O Alcalde-Presidente María  Álvarez  Alvar

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez

ASINADO DIXITALMENTE
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