
Recurso de reposición ao acordo 5º  “Modificacion das

tarifas  do  servizo  da  auga  e  sumidoiros.  Ordenanzas

fiscais  resultantes”  adoptado  na  sesión  do  Pleno

ordinario correspondente ao 8 de xaneiro de 2018 

Antom  Fente  Parada,  voceiro  do  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP  con

enderezo  electrónico  a  efectos  de  notificación  en  cupchantada@gmail.com,

apresento mediante o presente escrito Recurso de reposición ao acordo 5º

“Modificacion das tarifas do servizo da auga e sumidoiros. Ordenanzas

fiscais  resultantes”   adoptado  na  sesión  do  Pleno  ordinario

correspondente  ao  8  de  xaneiro  de  2018  por  entender  que  este  é

contrario ao direito en base aos argumentos que, a seguir, 

EXPOÑO:

Primeiro.-  Que como membro do órgano colexiado que adoptou o acordo

expuxen no mesmo semellantes argumentos aos que agora reitero, chamando

a atención sobre o inaxeitado de adoptar o devantido acordo. 

En dita sesión plenaria o grupo municipal Por Chantada-CUP emitiu un

voto en contra da proposta de acordo e apresentou voto particular e emenda á

proposta encamiñada á CI de Economía e Facenda.

Portanto, entendemos que estamos lexitimados e, en tempo e forma,

para apresentar recurso toda vez que foi publicado o acordo na páxina 6 do

BOP nº9 correspondente á sexta-feira 12 de xaneiro de 2018 (R. 0091):

mailto:cupchantada@gmail.com


O  pleno  do  Concello  de  Chantada  ,  na  sesión  do  día  08/01/2018
acordou aprobar inicialmente a modificacióN das tarifas do servizo de auga e
sumidoiros, coa conseguinte modificación das ordenanzas correspondentes.

De conformidade co disposto no artigo 17 do Texto Refundido 2/2004,
do 5 de marzo, da Lei reguladora das facendas locais e o artigo 49 da Lei de
Bases de Réxime Local  o expediente queda sometido a exposición pública
durante o prazo de 30 días, na Secretaría deste Concello , período durante o
que as persoas interesadas poderán presentar as alegacións ou reclamacións
que estimen pertinentes.
De  non  presentarse  reclamacións  durante  o  prazo  sinalado,  entenderase
automáticamente elevado a definitivo o acordo de aprobación adoptado.

Chantada, 10 de xaneiro de 2018.- O ALCALDE, Manuel Lorenzo Varela
Rodríguez.

SEGUNDO.- O  grupo  municipal  do  subscribente  apresentou  na  CI voto

particular, rexistrado o 2/01/2018, constando o mesmo do seguinte texto e

motivando unha modificación da proposta do acordo que veu a Pleno para

tentar así facer executivas as ordenanzas fiscais modificadas xa en 2018, o que

implicitamente  recoñece,  cando menos parcialmente,  a  pertinencia  da nosa

emenda:

Antom Fente Parada, voceiro do Grupo municipal Por Chantada-CUP e
representante  de  pleno  direito  deste  grupo  na  Comisión  Informativa  de
economía e facenda, a celebrar o 2 de xaneiro de 2018, apresento, conforme
ao disposto no ROF, o seguinte VOTO PARTICULAR aplicábel ao ponto 2º:

Emendar a proposta da alcaldía para modificar as ordenanzas fiscais nº
10 (Taxa pola rede de sumidoiros) e nº 12 (Taxa pola subministración de
auga), ficando a proposta de ACORDO ao Pleno da Corporación da cámara
municipal de Chantada do seguinte xeito:

PRIMEIRO.-  Desestimar  a  proposta  da  empresa  Viaqua  Gestión  de
Aguas de Galicia SAU, concesionaria do servizo municipal de auga, ao non
poder aplicarse retroactivamente as modificacións das ordenanzas fiscais e
producindo unicamente estas efectos a partir do ano natural seguinte ao da
súa aprobación, xa que logo, debe adoptarse un novo acordo en 2018 para
que teña efectos a partir do 01/01/2019.

Chantada, 2 de xaneiro de 2018.

TERCEIRO.- No debate  plenario  reiteramos estas  cuestións  após  aclarar  o

secretario acumulado, Xosé María Baños Campo, que non se ditaminou este

asunto na CI porque se apreciaron erros, sinalados tamén dun voto particular

da CUP. Non obstante, o alcalde entregou unha nova proposta que se deu

aos  concelleiros  unicamente  antes  de  comezar  o  pleno  e  que  se

aplicaría só despois da súa entrada en vigor definitiva non votándose a

súa  urxencia  a  pesar  de  non  constar  na  documentación  plenaria.



Entendemos  que  isto  invalida  procedementalmente  a  validez  do  acordo

tornándoo nulo de pleno direito e deberá volver, como mínimo a CI e votarse

plenariamente respeitando os procedementos legalmente estabelecidos. Amais,

na proposta seguía existindo un erro, xa que non é un IPC negativo, senón

unha suba do 1’80%. 

CUARTO.- Nesa nova votación debe documentarse e xustificarse,  mediante

informe técnico de secretaría, se as ordenanzas fiscais modificadas permiten

seren aplicadas no 2018 ou non conforme ao devengo.

Na  sesión  plenaria  do  día  8  de  xaneiro  de  2018  o  secretario  Baños

Campo, a instancias do noso grupo, aclarou que, do ponto de vista legal, a

chave está no devengo de cada tributo: o IAE, o IBI… fano a 1 de xaneiro polo

que, efectivamente, entran dentro do exprimido no voto particular, en canto

outros tributos como o ICIO poden facelo ou non, dependendo do que digan as

ordenanzas. Neste caso concreto, o secretario recoñece que, após examinar as

ordenanzas a raíz do voto particular, as ordenanzas son moi pouco claras, mais

tampouco se fala de devengo anual. Na da auga non se di nada e na outra dá a

entender  sen explicitalo.

Polo anterior,  consideramos que un acordo destas características debe

facerse coa máxima exquisitez e dentro da legalidade, sendo pertinente análise

técnica  das  ordenanzas.  Amais,  deixamos  constancia  no Pleno  que podería

aplicarse, dada a probábel falta de claridade das ordenanzas, a antiga doutrina

xurídica in dubio pro reo, ou sexa a prol do contribuínte que non ten porque

asumir os erros da administración ou as eivas do lexislador. 

SOLICITO:

Que se teña apresentado recurso de reposición e se resolva no prazo dun mes

aceitando o mesmo e, portanto, declarando a nulidade do acordo adoptado



polo órgano colexiado indicado  ut supra por ser contrario a direito e polos

argumentos expostos. En consecuencia, deben aclararse ex professo mediante

informe  dos  servizos  económicos  e  xurídicos  estas  cuestións  respeitando

sempre a igualdade perante a Lei de toda a cidadanía e garantindo que os

acordos municipais sexan sempre executivos, toda vez sexan axeitadamente

adoptados.

Chantada, 21 de xaneiro de 2018.

Asinado dixitalmente: Antom Fente Parada
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