
ASUNTO:  ALEGACIONS AO SUPLEMENTO DE CREDITO 02/2017

Dona  Susana  Martínez  Rodríguez  ,  interventora  accidental  do  Concello  de  Chantada  por 
resolución  da directora xeral de administración local de data 22 de xuño de 2017 , emíte o 
seguinte:

INFORME DE INTERVENCION

I.- ANTECEDENTES  DE FEITO

 O Pleno do Concello de Chantada na sesión de data 11 de setembro de 2017  aprobou 
inicialmente o Suplemento de crédito 02/2017, por importe de 172.818,96 €.

 Con data 07 de outubro de 2.017 ten entrada no rexistro xeral do Concello escrito de 
alegacións áo Suplemento de crédito 02/2017 de don Antón Fente Parada , veciño e  
voceiro de Por  Chantada-CUP despois  de terse  publicado no BOP nº 219 de 22 de 
setembro a exposición pública da aprobación inicial.

II.- LEXILACIÓN APLICABLE

- Real  Decreto  Lexislativo  2/2004  ,  de  5  de  marzo  ,  plo  que  se  aproba  o  texto 
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais ( en diante TRLRFL )

- Real Decreto 500/1990 , de 20 de abril , polo que se desenrola o capitulo primeiro 
do título sexto da Lei  39/1988 ,  de 28 de decembro ,  reguladora das Facendas 
Locais, en materia de orzamentos.

- Lei 7/1985 , de 2 de abril , Reguladora das Bases de Réxime Local ( LRBRL )

- Real Decreto 2568/1986 , de 28 de decembro , polo que se aproba o Regulamento 
de Organización , Funcionamento e Réxime xurídico das entidades locais( ROF ).
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III.- CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

 As  reclamacions ao suplemento  inicialmente  aprobado deben ser  formuladas por  aquelas 
persoas ou entidades que teñan a consideración de interesados segúndo se dispon no artígo 
170.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba eo texto refundido 
da Lei reguladora das Haciendas Locales (TRLRFL), e podrán ser plantexadas únicamente polos  
motivos sinalados no apartado segundo do mismo artígo 170 TRLRHL, que son:

- Non terse axustado a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos

- Omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigacions exigibles a entidade

local, en virtude de precepto legal ou de cualquer outro título lexítimo.

- Por ser de manifiesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos orzamentados

ou ben de éstos respecto as necesidades para as que estén previstos

Unha  vez  examinadas  as  alegacións  presentadas  ,  tanto  en  canto  a  súa  motivación  como 
respecto a lexitimación para súa interposición , por esta intervención informase o seguinte:

IV.- ALEGACIONS E SUXESTIONS

PRIMEIRA:-   O Sr Fente Parada alega  presentación deste escrito  en tempo e forma, o cal e  
certo.

SEGUNDA:- O Sr. Fente Parada alega que non  parece recomendable facer  o suplemento de 
crédito por importe de 172.818,96 € cando xa se fixo outro por importe de 500.000, 00 € e 
temos que facer  frente a execución da Sentenza do Tribunal  Superior de Xustiza de Galicia  
660/2007  por importe de 200.000,00 €.

Tendo  en  conta  que  como  ben  dí  o  Sr.  Fente  o  Remanente  de  Tesoureria  reflexado  pola 
liquidación do exercicio 2016 reflexa un saldo de 1.950.510,77 €,   o Concello ten aínda un  
remanente de Tesourería de 1.261.730,14 para facer frente a execución da Sentenza, despois 
da aprobación do suplemento 02/2017, se é o caso.
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TERCEIRA.-  :-  O Sr.  Fente  Parada alega  a  existencia  de contratación  abusando do contrato 
menor sen suficiente consignación orzamentaria.

V.- CONCLUSIONS

Tendo en conta que a única alegación ou suxerencia presentada que ten relación cos motivos 
sinalados no apartado segundo do  artígo 170 Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,  
polo que se aproba eo texto refundido da Lei reguladora das Haciendas Locales e a segunda;  e  
que queda suficientemente demostrado que o Remanente de Tesourería é suficiente   para 
facer frente ao suplemento de crédito 02/2017 por importe de 172.818,96  e reservar o crédito  
necesario para facer fronte a execución da obra da Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia  660/2007 . 

En razón do exposto, si así o estima conveniente o Pleno da Corporación, proponse manter  
acordo nos térmos no que foi plantexado.

Este  é  o  meu  informe  sen  prexuízo  doutro  mellor  fundado  en  dereito.  Non  obstante,  a 
Corporación acordará o que estime procedente

Chantada , na data da sinatura electrónica no 2.017.

A  Interventora Accidental.

Susana Martínez Rodríguez.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE.
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