
CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 1118/2018

ASUNTO: Informe sobre as alegacións ao proxecto do orzameto  para o exercicio 2019.

Con motivo das alegacións existentes á aprobación do orzamento do exercicio 2019 e en virtude 
das atribucións de control citadas e establecidas no artigo 213 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e desenvoltas no Real 
Decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades 
do  Sector  Público  Local;  en  atención  ás  facultades  recollidas  no  artigo  4.1.  b).2º  do  Real  Decreto 
128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración  
Local con habilitación de carácter nacional, emito o seguinte

INFORME DE INTERVENCIÓN

PRIMERO.- Lexislación aplicable.

1. Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, LRBRL.

2. Lei 27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local

3. Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por o que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das FacendasLocais, TRLRHL.

4. Real Decreto 500/90, do 20 de abril.

5. Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Lei de Estabilidade orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, 
LOEPSF.

6. Orde  EHA/3565/2008,  de  3 de decembro,  por a  que  se aproba a estructura  dos orzamentos das 
entidades locais , modificada pola orde HAP/419/2014 , de 14 de marzo.

SEGUNDO.- Antecedentes.

a) Expediente de aprobación do Proxecto do Orzamento para o exercicio 2019.

b) Alegación sao Proxecto do Orzamento para o exercicio 2019 de Antom Fente Parada, 
voceiro  do  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP,  con  Rexistro  de  entrada 
2019-E-RE-62

c) Non consta informe xurídico de secretaría das alegacións ao Orzamento.. 

TERCEIRO.- Lexitimación activa.

O artigo 170.1 do TRLRFL dispón en canto á lexitimación activa que “1. A los efectos de lo dispuesto en  
el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c)  Los  colegios  oficiales,  cámaras  oficiales,  sindicatos,  asociaciones  y  demás  entidades  legalmente  
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa  
de los que les son propios.”

De tal xeito, que non se atopa dentro de estos supuestos tasados expresamente por lei, 
de quenes están lexitimados activamente para impugnar o Orzamento un concelleiro 
dun  grupo  político,  nin  os  grupos  políticos,  xa  que  dispoñen  doutros  medios  para 
presentar  enmiendas  e  debatir  o  Orzamento,  xa  sexa  en  Pleno  coma en  Comisións 
Informativas. Sen perxuízo, de que sí estaría lexitimado un habitante de Chantada.

CUARTO.- Contido de reclamación.
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O artigo 170.2 do TRLRFL dispón en canto os motivos de reclamacións que “2. Únicamente podrán 
entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en  
virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de  
estos respecto a las necesidades para las que esté previsto..”

Dacordo co anterior, das alegacións presentadas, sólo pódese considerar a incluida no 
punto primeiro, que sinala:

“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€, 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».
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Porén,  o  Orzamento  2018  aprobouse  sen  calquera  partida  para  facer  
fronte á execución desta sentenza, continuando o problema de fondo sen  
solución definitiva, amparándose o Goberno na explicación ambigua de  
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 2019 non consta novamente 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.”

Cabe  sinalar  que  existe  no  expediente  1350/2016,  do  procedemento  Xdo.  Excución 
Sentencia  TSX  Nº4043/2016  Eva  Aurora  Sampayo  Vazquez,  existe  un  Rexistro  de 
entrada 2018-E-Rc-2914, de 28/06/2018, da Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, 
no  que  se  certifica  a  desestimación  da  autorización  realizada  polo  Concello  de 
Chantada, relativa á autorización para a execución da memoria valorada “Mejora de la 
red de saneamiento de Chantada. Canalización de pluviales hacia el río asma” en ka 
Ribera del Río Asma.

Por último sinalar, que existe un Rexistro de entrada 2018-E-RC-4125, de 19/09/2018, 
no que se ten que remitir informe que acredite a efectiva realización das obras, para ter 
por executada íntegramente a Sentenza.

Posteriormente, segundo a Deputación Provincial de Lugo, tramítase un incidente de 
inexecución, que consta no expediten 1350/2016, que está pendente de contestación.

Descoñecéndose por esta Intervención se realizouse trámite algún.

De tal xeito, que se ten que desetimar esta alegación por non poder executatse a obra  
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planteada, ao non  estar autorizada por Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

QUINTO.- Proposta de resolución.

Desetimar as alegacións presentadas.

O  presente  informe  emítese  no  exercicio  do  control  de  gastos  e  ingresos 
atribuído a esta Intervención

En Chantada, a data da sinatura electrónica.

A Interventora,

Asdo. Mª Cristina González Santín

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102

CONCELLO DE CHANTADA Páxina 4 

de 4


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - CONCELLO DE CHANTADA
	2019-04-15T13:49:33+0200
	Chantada
	GONZALEZ SANTIN, MARIA CRISTINA (FIRMA)
	O acepto




