
ALEGACIÓNS DE POR CHANTADA-CUP AO ORZAMENTO

PARA 2018 DO CONCELLO DE CHANTADA 

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

enderezo a efectos de notificación en  cupchantada@gmail.com, ao abeiro da

epígrafe 4ª aprobada en sesión plenaria ordinaria de 14 de maio de 2018 e

publicado o anuncio no BOP nº 116 da cuarta-feira, 23 de maio de 2018.

A aprobación inicial adoptouse cos votos favorábeis do grupo municipal

Inta (7), as abstencións do grupo municipal PP (2) e o voto en contra do grupo

municipal  PSOE (3) e de Por Chantada-CUP (1).  Así,  enténdanse tamén as

presentes  alegacións  como  emendas  ao  orzamento  de  cara  o  debate  e

ratificación definitiva, se procede, dos mesmos.

PRIMEIRA.- Non se orzamenta nada para executar sentenza firme

Os orzamentos de 2017 incluíron, mediante emenda de última hora do

grupo de goberno Inta, unha partida de 10.000€ para cumprir coa execución

dunha sentenza, constando o seguinte:

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

Consta,  amais,  informe  da  secretaría  municipal  e  documentación  da

intervención que indicaban que o orzamentado debería ascender a 207.000€,
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o cal desestimou o Goberno por comodidade e para non variar o orzamento.

Fundamentábase  o  orzamento  na  proposta  de  19  de  xullo  de  2017  da

concesionaria Viaqua.

Tendo en conta que o artigo 173.4 do  RD Lexislativo 2/2004, do 5 de

marzo, polo que se aproba o texto refundido da LRFL é explícito dando o prazo

de 3 meses desde a notificación xudicial para solicitar o crédito extraordinario

ou o suplemento de crédito. O derradeiro requerimento de execución, até onde

temos documentación, é do 24 de maio de 2017. 

Consta  informe da  secretaría  municipal  28/2017  de  8  de  agosto.  No

ponto 4º indícase que existe requerimento ao Concello de Chantada polo TSX

da Galiza  do contencioso-administrativo  sección 2  da Cruña en  relación ao

procedemento ordinario 4917/2003 de responsabilidade patrimonial instando

pola susodita no que «se insta ó Concello para o cumprimento da sentenza nos

seus  propios  términos  con  carácter  definitivo,  o  que  significa  que  deberá

adoptar  todas  as  medidas  necesarias  ós  afectos  de executar  as  obras  que

resulten  pertinentes  e  adecuadas  para  definitivamente  evitar  os  sucesos

danosos ocurridos». 

Porén,  o  Orzamento  2018  aprobouse  sen  calquera  partida  para  facer

fronte  á  execución  desta  sentenza,  continuando  o  problema  de  fondo  sen

solución  definitiva.  Na  CI  e  na  sesión  plenaria  a  explicación  ambigua  do

Goberno foi escudarse en hipotéticas conversas coa Confederación Hidrográfica

Miño-Sil e cos afectados. No entanto, como integrante do órgano colexiado que

adoptou os acordos non consta no expediente ningunha documentación que

acredite  o  anterior polo  que,  en  rigor,  estamos  perante  unha  non

observación  do  artigo  170.2b)  do  TRLRFL  e  expostos  a  unha  aínda  máis

gravosa execución forzosa (art. 106 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora

da  xurisdición  contencioso-administrativa (LXCA),  pois  «a  execución  dunha

sentenza forma parte do direito á tutela xudicial efectiva» e, portanto, conclúe

a secretaria municipal que «a xuízo de quen informa o Concello ten a obriga de

consignar  os  créditos  necesarios  para  atender  o  cumprimento  da  sentenza

dende o momento da aprobación do orzamento».

Na  mesma  liña  mutatis  mutandis pronúnciase  a  Fiscalización  de

intervención 102/2017 de 7 de agosto invocando os artigos 165.1a) e 170.2b)



para incidir en que «a realidade da obriga da inclusión do crédito necesario

queda acreditada en virtude desa sentenza xudicial que ademais se requiriu

para o seu cumprimento como xa se puxo de manifesto» e, xa que logo, «a

xuízo  de  quen  informa  o  Concello  ten  a  obriga  de  consignar  os  créditos

necesarios para atender o cumprimento da sentenza».

No entanto, no Orzamento para 2018 non consta referencia algunha a

esta  problemática  nos  informes  técnicos,  mais  tampouco  información  ou

documentación que aclare esta situación aos membros de pleno direito, o cal

debe corrixirse.

SEGUNDA.- Competencias improprias

Non existe ningunha relación de competencias improprias,  a pesar de
que nos informes se di que existen. Tampouco no pleno se detallaron cales son
estas  cuestións,  subtraendo  así  información  básica  para  a  formación  de
vontade do órgano colexiado e do direito á información e obtención de canta
documentación for precisa dos concelleiros da Corporación.

TERCEIRA.- Falta de créditos e referencia no anexo de investimentos á
ponte programada para o bairro da Ponte.

A  pesar  do  discurso  público  e  da  promesa  conxunta  coa  Deputación
perante a Valedora do pobo non consta crédito  algún para facer  fronte ao
investimento  de  construción  dunha  ponte  no  bairro  de  nome  homónimo,
parroquia San Salvador de Asma, para evitar riscos recoñecidos por diversas
institucións para a seguranza vial dos peóns.

CUARTA.- Incumprimento no gasto de persoal das bases do capítulo 1º
“Normas xerais sobre execución e liquidación”.

Ningún  dos  gastos  de  persoal,  segundo  reiterados  reparos  de
intervención se encontra en fase AD, que é como debería estar todo o persoal
contratado»,  levándoo unha  xestoría  que  tampouco  garante  que  se  siga  o
procedemento legal nin o disposto na base 45ª. A maiores, existen gastos en
débito directo co que se incumpren tamén as proprias bases de execución do
orzamento e o TRLRFL.

QUINTA.- Incumprimento da base 29ª “Contratos menores”.



Existe numerosa documentación que demostra que o Concello non está
observando a base 29ª e que non o vai facer tampouco nesta anualidade.

SEXTA.-  Base  de  execución  SOBRE  RESPONSABILIDADE  DOS
REPRESENTANTES E TRABALLADORES PÚBLICOS

Especificar  as  responsabilidades  dos  responsábeis  públicos  que
incumpran o disposto polo artigo 214 TRLRFL e mais de autorizar gasto sen
existencia de saldo de crédito adecuado e suficiente.

SÉPTIMA.- Base de execución 50ª do orzamento municipal do Concello
de Chantada correspondente ao exercicio 2018

Indícase que serán os antecipos de 50% do total en casos concretos, sen
especificar realmente que é o que determina ou non a concesión do antecipo
alén  da  discrecionalidade  do  xestor.  Para  alén  do  anterior,  en  2017  xa
indicamos  a  seguinte  eiva,  que  non  fora  corrixida  surprendentemente  (3º
parágrafo da base 49):

En casos concretos en que así o esixa o carácter da actividade a realizar no
momento  da  concesión  da  subvención  poderase  librar  polo  Concello  un
anticipo  a  conta  correspondente  ao  40%  do  seu  importe  total.  (...)  O
libramento do 60% restante (...) efectuarase previa xustificación documental.

No entanto, en 2016 e 2017 constan anticipos de até 100% (ou incluso
superiores mediante o abono de facturas directas para a mesma finalidade da
subvención nominativa) e unha grande maioría de subvencións nominativas
contaron  con  anticipos  de  50%.  Así  as  cousas,  a  maioría  dos  convenios
asinados  entre  novembro  de  2016  e  febreiro  de  2017  coas  devanditas
entidades,  a  maioría  sen  rexistrar  aínda  até  esa  data  no  libro  de  rexistro
municipal de asociacións, recolle igualmente a cifra do 50%. Debe, dunha vez,
regularse e dar seguranza xurídica a todas as partes neste eido, xa que a
situación actual non resolve as problemáticas indicadas.

Para  a  seguranza  xurídica  das  entidades  cívicas  e  para  a  correcta
conformación  da  vontade  do  órgano  colexiado  responsábel  da  aprobación
definitiva do Orzamento 2018 deben resolverse todas as dúbidas que xurdiron
no debate plenario da súa aprobación inicial e indicar en base a que lexislación
se estipular unha ou outra porcentaxe, podería liberarse o 70, 80 ou 100%?

Aínda no derradeiro parágrafo desa base é mester especificar cales son
as bases específicas que regulan as axudas para familias con escasos recursos
e onde é que se encontran publicadas para a súa consulta pública. Non nos
consta que existan tales bases, nen que fosen publicadas no BOP.



Para alén do exposto, non partillamos as propostas orzamentares de gastos
nen o seu reparto por áreas, sendo o resultado a nosa oposición ao Orzamento
2017 para alén das deficiencias xa salientadas e as razóns políticas e mesmo
xurídicas, por exemplo as deficiencias con relación ao persoal, xa espremidas
no pleno extraordinario de xuño.

 Chantada, 1 de xuño de 2018.
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