
 
CONCELLO DE CHANTADA

 

DONA MARÍA ÁLVAREZ ALVAR, Secretaria do Concello de Chantada (Lugo),

 

CERTIFICO: Que segundo se desprende do borrador da acta da sesión celebrada polo PLENO 
DO CONCELLO en data 14 de maio de 2018, adoptouse, entre outros, o seguinte ACORDO:

“4.- APROBACIÓN INCIAL DO ORZAMENTO DO CONCELLO DE CHANTADA EXERCICIO 
2018 (EXP 8/2018), DITAME 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 na 
sesión do día 08/05/2018.

 

Vista a proposta da Alcaldía de data 25/04/2018 o cal  transcrito literalmente é do seguinte 
tenor:

 

“VISTO o Proxecto de Orzamentos para o exercicio 2018, polo seguinte importe:

 

ESTADO DE INGRESOS
RESUMO POR CAPÍTULOS

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS

1 IMPOSTOS DIRECTOS 2.391.827,78

2 IMPOSTOS INDIRECTOS 45.000,00

3 TAXAS E OUTROS INGRESOS 592.493,08

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.471.021,04

5 INGRESOS PATRIMONIAIS 4.508,06

6 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 381.444,35

8 ACTIVOS FINANCEIROS 0,00

9 PASIVOS FINANCEIROS 0,00

TOTAL DO ESTADO DE INGRESOS 5.886.294,31
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ESTADO DE GASTOS
RESUMO POR CAPÍTULOS

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS

1 GASTOS DE PERSOAL 2.701.063,76

2 GASTOS CORRENTES E SERVIZOS 1.850.535,97

3 GASTOS FINANCEIROS 28.994,37

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 256.788,84

5 FONDO DE CONTINXENCIA 0,00

6 INVESTIMENTOS REAIS 676.583,04

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCEIROS 0,00

9 PASIVOS FINANCEIROS 372.328,33

TOTAL DO ESTADO DE GASTOS 5.886.294,31

 

Formado o Orzamento Xeral deste Concello correspondente ao exercicio económico 2018 así  
como, as súas Bases de Execución de conformidade co disposto nos artigos 168 e 169 do  
Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo  
2/2004 do 5 de marzo, e o artigo 18 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se  
desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei 39/1988. 

 

 

VISTOS os anexos que acompañan ao orzamento.

 

 

VISTOS  e coñecidos os Informes de Secretaría e de Intervención de data 23/04/2018 que  
obran no expediente.
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Visto o Informe de Intervención de Avaliación do Cumprimento do Obxectivo de Estabilidade  
Orzamentaria de data 23/04/2018 do que se desprende que a situación é de superávit . 

 

Visto o Informe de Intervención de Avaliación do Cumprimento da Regra de gasto de data  
23/04/2018 do que se desprende que a situación é de cumprimento. 

 

 

Esta Alcaldía,

 

PROPÓN

 

1.     A aprobación do Orzamento do exercicio 2018, considerándose incluídas no Orzamento,  
todas as modificacións realizadas ata a data excepto as transferencias TC012018 , TC  
022018 e TC 032018 que quedaran anuladas á entraga en vigor  do orzamento ,  polo  
Pleno  da  Corporación  .No  caso  de  aprobarse  unha  modificación  de  crédito  antes  da  
entrada en vigor do Orzamento de 2018, vía xeración de crédito para as inversións que  
figuran no anexo de inversión , quedarán automáticamente anuladas coa entrada en vigor  
do orzamento aprobado. 

 

2.     Aprobado  inicialmente  o  orzamento  xeral,  expoñerase  ao  público,  previo  anuncio  no  
boletín  oficial  da  provincia  por  15  días,  durante  os  cales  os  interesados  poderán  
examinalos e presentar reclamaciones ante o Pleno. 

 

O orzamento considerarase definitivamente aprobado si  durante o citado prazo non se  
presentaron reclamaciones; en caso contrario, o Pleno dispoñerá dun prazo dun mes para  
resolvelas.

 

3.     O  orzamento  xeral,  definitivamente  aprobado,  será  inserido  no  boletín  oficial  da  
corporación,  se o  tivese e,  resumido por  capítulos de cada un dos orzamentos que o  
integran, no da provincia ou, no seu caso, da comunidade autónoma uniprovincial.

 

Do orzamento xeral definitivamente aprobado remitirase copia á Administración do Estado  
e á correspondente comunidade autónoma. A remisión realizarase simultáneamente ao  
envío ao boletín oficial a que se refire o apartado anterior.

 

4.     O orzamento entrará en vigor, no exercicio correspondente, unha vez publicado.”

 

VISTO  o  Ditame  favorable  da  Comisión  Informativa  de  Economía  e  Facenda  e  Comisión 
Especial de Contas do día 8 de maio de 2018.
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Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Intervén o Sr. Alcalde, manifestando que se enviou a documentación por Gestiona e comeza de 
forma estractada a anilazar o orzamento para o exercicio 2018 (Repasa o contido de cada 
capítulo desglosado). En relación ó Plan Concertado menciona que dende o ano paso hai que 
consignar unha cuantía en torno a 100.000€ a centro de día e guardería. Tamén se incluiu o  
Aprol Rural. Engade que estes ingresos e gastos poder ser distintos, porque dende 2011 temos  
bos remanentes que nos permiten facer aportacións para amortizar débeda. Agora a débeda do 
Concello está entorno ao 30%. O gasto maís importante é o de personal, pero diminulle 5% ,  
10% con respeto ao ano pasado, porque o ano pasado (2017) foi superdotado. Este ano 45% 
de gastos  persoal.  Experimentan as  transferencia  por  centro  de día  e  guardería.  Aumenta 
investimentos polo Plan Único en gran medida. Neste presuposto non se contempla a cuantía 
dos atrasos do IBI que os obteremos no 2019 e pode estar en torno ós 600.000€. Tamén se  
prevé o ano que ven unha licenza gas natural en Belesar. Entre os ingresos do IBI, e a licenza 
desa obra poderíase liquidar a deuda do Concello.

Intervén a Sra.  Raquel  López Rodríguez,  dicindo que cando falaba  de 16.000€ en gastos 
sociais  falaba  das  subvencións  nominativas  e  pregunta  por  qué  son  estes  os  primeiros 
orzamentos que presentan sen reunións previas dos grupos. Engade que non están en prazo 
para presentalos e que con respecto ó exercicio anterior hai pouco cambios. En ingresos hai  
novidade grazas á política da Deputación de Lugo (plan único) o que xustifica o aumento de 
inversións. Os veciños seguimos co IBI. O cobro de atrasos faise de forma diferida (esto ocorre 
solo en Chantada). En canto as empresas enerxéticas, a Deputación de Lugo permitiu que os 
Concellos se adhiran a un convenio. Di vostede que a cuantía é pequena.

Intervén o Sr. Alcalde, manifestando que estamos adheridos a ese convenio.

Continúa a Sra. Raquel López Rodríguez, di que temos perdido que o estudo sexa costeado ó 
50% pola Deputación de Lugo. Pregunta ó Alcade se non é mellor recadar cartos así e facer as 
bonificacións do IBI fai anos.

Engade  que  en  canto  as  modificación  taxas,  ICIO,  resulta  pouco  beneficiado  o  sector  
agrogandeiro e apunta a que detectan incoerencias (ingresos). 

En cato ós gastos, da as felicidades pola reducción de débeda. Para acadar esto foron anos de  
axustes e que pagamos os veciños. Agora de vostede depende a decisión de si amortiza ou 
inviste na cidadanía. Non sei como se recorta ó 45% no gasto de persoal. Non entendo como 
se recorta neste sector. Seguimos cunha dedicación parcial. Agardamos que poida poñer orden 
en  persoal  laboral  indefinido  e  tesourería.  Segue  sen  xustificarse  o  que  no  informe  de 
intervención  di  sobre  as  plazas  en  “fraude  de  lei“.  Hai  plazas  que  son  estruturais  e  non 
temporais.

No que respecta ós gastos de inversión non son moi distintos ós do ano pasado se non temos 
en conta o Plan único.  Son ridículos os fondos que aporta a Xunta de Galicia. Son pouco 
gastos de inversión para Chantada sen ter en conta o Plan Único. Destaca o campo de fútbol  
(céspede) financiada no 100% pola Deputación de Lugo e a Xunta de Galicia. Celebramos o 
consignado para o saneamento. Pregunta qué pasa coa nova EDAR e coa sentenza, e para os 
camiños?, é suficiente o que se vai facer?. Botamos en falta outras inversión, en política de 
empleo,  desenvolvemento  sostible,  formación  etc.  Pouca  novidade,  inversión  baseado  en 
recursos provinciais, control financieiro limitado e queremos que se faga a posteriori, queremos 
xerar novos ingresos, invertir  en políticas sociais, emprego e innovación. Queda un camiño 
longo de percorrer.
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Intervén o Sr. Rodríguez Medela, manifestando o seu descontento porque tiveron so once días 
para revisar o orzamento e lles parece pouco ambiciosa a proposta. Chámanos a atención a 
disminución dos gastos de persoal. Para arranxo de camiños, cando se programen, pido que se 
conte cos grupos da oposición. Gustaríame que constase que os impostos como IBI que di que 
se vai cobrar o ano que ven, tamén podería adiantarse este ano. Entendo que estes impostos  
deben ir para amortizar. É preciso regularizar a situación do persoal laboral indefinida. A partida 
para sentenzas xudiciais non está. Pido que se me diga si se plantexou incidente de execución. 
Pregunto  por  600.000€  Fevisa  e  Oviga.  A deuda  o  vendeiro  ano  será  mellor,  confiamos. 
Reacorda á concelleira Dona Raquel que hai outros entes, non so a Diputación, que outorga 
subvencións.

Intervén o Sr. Fente Parada, pedindo que o informe sobre o control financieiro que se explique  
qué diferencia hai. Intervén o Sra. Susana, dicindo que é a posteriori, e que é obrigatorio co  
Reglamento de control interno.

Intervén o Sr. Fente Parada, dicindo que no capítulo persoal hai que ter en conta a liquidación.  
O  ano  pasado  se  sobredimensionou  e  fíxose  entendo  pola  fata  de  RPT que  nos  leva  á 
contratación en fraude de lei.

No capítulo de inversións estase abusando do contrato menor. É igual que o ano pasado e se 
inclúen fondos do ano pasado. Cremos que son inversións cativas. O ano pasado quedou sen 
executar  parte do orzamento de inversión.  Son uns  orzamentos  continuistas,  estamos nun 
momento coa débeda que temos de disxuntiva, ou liquidamos a débeda (oito anos plan de 
axuste)  ou  intentemos  acollernos  a  esas  vías  para  ampliar  o  gasto.  Aínda  que  teñamos 
superavit,  que parece que poida haber (IBI),  pregunta,   vaise poder invertir  ou haberá que 
amortizar?, xa que a regla do gasto e a estabilidade é moi pequena. Ó mellor é prioritario  
liquidar débeda para poder empregar en inversión.

Sobre a Confederación Hidrográfica do Miño Sil di que non ten ningún papel que diga que non 
hai que telo en conta. Este ano non se mete nada, pídese un acto de fe.

En canto ó tema de emerxercia social, pídese que haxa uns criterios claros para que se lle 
digan a quén se pode acoller.

Sobre o plano de axuste di que temos un goberno sen proxecto a medio e largo plazo para 
Chantada. Se non temos claro o rumbo é compilcado. Esta débeda non se cumpliu co plan de 
axuste, quen saneou o Concello de Chantada, fio dende Madrid. intervindo.

Continúa o Sr. Alcalde dicindo que non levamos oito anos en plan de axuste, senín cinco. O 
catastrazo foi para todos os Concello de España; o IBI baixouse e o ano pasado foi a 0.60 e o 
IBI de rústica está no 0.40 (é un dos máis baixos de España). Cando veña a interventora titular 
que faga un informe económico se se pode baixar máis. Para tocar o IBI de urbana hai que ter  
coidado. Sobre o proxecto de futuro, pois cando se amortice débeda, depende de que se queira 
facer, quero pistas en aglomerado en quente. A Deputación tomou acordo de Plan único para 
inversións, pero o diñero da Deputación é tamén dos veciños de Chantada (hai transferencias  
polos terreos anegados á Deputación de Lugo por parte deste Concello). A Deputación de Lugo 
nútrese de transferencias do Estado, e dos tributos que se lle cobran os veciños dende o 
Estado e se transfiren á Deputación. Todo sale do tecido productivo. O diñeiro sale sempre dos  
mesmos bolsillos.

Dame pena o diñeiro que termina na corrupción. Aquí estase invertindo no que é necesario 
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porque hai xente que tódolos días xestiona. A Xunta tamén aporta. Non lle temos que dar as 
gracias nin á Xunta, nin á Deputación de Lugo, nin ó Estado, porque todo pagamos os nosos  
impostos.

Continúa a Sra. Raquel López Rodríguez, diciendo que non baixaron o IBI. Nunca pedimos 
rebaixa en IBI  urbana.  Os cartos  da Deputación son de todos  os  concellos  pero é  o  que 
aumenta o orzamento.

Continúa o Sr. Alcalde dicindo que outros Concellos non lle aportan á Deputación o que lle  
aporta Chantada. Mellor renunciar ó 0.40 e que volva ó Concello. Os 46.000€ son do plan de 
compensación ambiental.

Comenta  Dona  Raquel  sobre  a  inclusión  dunha  partida  para  esa  sentenza  xudicial  e  os 
600.000€ para os camiños. O Sr. Alcalde di que non van en presuposto e co remanente virá a  
un pleno extraordinario. O da sentenza explica que se lle comunicou ó Tribunal e non é viable 
facelo, dende a melllora que se fixo non houbo ningún problema, a pesar das choivas deste 
ano, é difícil que volva haber inundación. Estamos á espera.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, dicindo que o desvío provisonal é pola finca particular.

Continúa o Sr. Alcalde dicindo que sí. Agora non hai problema. Plan de cooperación ambiental 
está avalado pola Fegamp.

Intervén  o Sr.  Fente  Parada  dicindo,  reiteramos  os  argumentos,  non  lle  queda claro  o  da 
 sentencia do regato.

Continúa o Sr. Alcalde dicindo que hai que comprar dous terreos e que se personou no xurado 
do xustiprecio pero o que se fai é cos expertos que teñen e é repercutir o valor.

Intervén o Sr. Fente Parada reiterando a necesidade de que o Concello de Chantada pense en  
a qué se quere dedicar o Concello.

Continúa o Sr. Alcalde dicindo o ano pasado levounos a aumentar o periodo medio de pago 
(PMP) e é porque se tardou en aprobar o orzamento. Neste momento volvemos a estar en 34  
días e a partir de ahí, cumprimos con todo pero non co PMP. A regra de gasto é un escándalo.  
Se non hai que amortizar todo, ese sería excedente. Se non queda débeda ó mellor pódese  
baixar. Os orzamentos son unhas previsións porque se o que se pensaba facer con fondos  
propios consigues financiación, por eso se varía.

 

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e  o  Pleno  do  Concello  de  Chantada,  co  voto  favorable  do  Grupo  Municipal  INTA (7),  a 
abstención  do  Grupo  Municipal  do  Partido  Popular  (2),  e  os  votos  en  contra  do  Grupo 
Municipal do PSG-PSOE (2) e Por Chantada-Cup (1), ACORDA:

 

1.- A aprobación do Orzamento do exercicio 2018, considerándose incluídas no Orzamento, 
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todas as modificacións realizadas ata a data excepto as transferencias TC012018 , TC 022018 
e  TC 032018 que  quedaran  anuladas  á  entraga  en  vigor  do  orzamento  ,  polo  Pleno  da 
Corporación .No caso de aprobarse unha modificación de crédito antes da entrada en vigor do 
Orzamento  de  2018,  vía  xeración  de  crédito  para  as  inversións  que  figuran  no  anexo  de 
inversión , quedarán automáticamente anuladas coa entrada en vigor do orzamento aprobado. 

 

2.- Aprobado inicialmente o orzamento xeral, expoñerase ao público, previo anuncio no boletín 
oficial  da  provincia  por  15  días,  durante  os  cales  os  interesados  poderán  examinalos  e 
presentar reclamaciones ante o Pleno. 

 

O  orzamento  considerarase  definitivamente  aprobado  si  durante  o  citado  prazo  non  se 
presentaron reclamaciones;  en caso contrario,  o Pleno dispoñerá dun prazo dun mes para 
resolvelas.

 

3.- O orzamento xeral, definitivamente aprobado, será inserido no boletín oficial da corporación, 
se o  tivese  e,  resumido por  capítulos  de  cada  un dos  orzamentos  que  o integran,  no  da  
provincia ou, no seu caso, da comunidade autónoma uniprovincial.

 

Do orzamento xeral definitivamente aprobado remitirase copia á Administración do Estado e á 
correspondente comunidade autónoma. A remisión realizarase simultáneamente ao envío ao 
boletín oficial a que se refire o apartado anterior.

 

4.- O orzamento entrará en vigor, no exercicio correspondente, unha vez publicado.”

 E para que conste, expido a presente, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas 
en  canto  á  súa  forma  do  artigo  206  do  ROF,  en  Chantada  a  DATA  DA  SINATURA 
ELECTRÓNICA

Vº e Pr.

O ALCALDE 

 

 

 

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez
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