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Á ATENCIÓN DO  ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CHANTADA-CUP

RECLAMACIÓN EN TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA  DE POR

CHANTADA -  CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR Á

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 13/2021 BAIXO A MODALIDADE DE

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 01/22021  CON CARGO AO

REMANENTE DE TESOURARÍA PARA GASTOS XERAIS, POR IMPORTE

DE 300.779,70€

Antom Fente Parada, viciño, concelleiro e voceiro do Grupo Municipal Por Chantada-CUP, con DI

33546652W e  enderezo  a  efectos  de  notificación  en  cupchantada@gmail.com;  comparezo  no

trámite  de  información  pública  e  audiencia  da  Modificación  de  créditos  13/2021 baixo  a

modalidade de Crédito extraordinario 1/2021 con cargo ao remanente de tesouraría para gastos

xerais, por importe de 300.779,70€, aprobado inicialmente polo Pleno do Concello de Chantada en

sesión ordinaria do 8 de abril do 2021 cos votos favorábeis dos grupos PP e PSOE (10) e o voto

contrario do noso grupo (2). Publicado o acordo no BOP Núm. 089 da cuarta feira, 21 de abril de

2021, perante o alcalde do Concello de Chantada e como mellor proceda en direito 
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DIGO  os seguintes FEITOS E FUNDAMENTOS DE DIREITO: :

PRIMEIRO.- Con data de 8 de abril de 2021, en sesión ordinaria do Pleno da Corporación do

Concello  de  Chantada,  aprobouse  inicialmente  a  Modificación  de  créditos  13/2021 baixo  a

modalidade de Crédito extraordinario 1/2021 con cargo ao remanente de tesourería para gastos

xerais,  por  importe  de  300.779,70€.  O  acordo  comprende  o  EXP.  GESTIONA 301/2021 e

relacionados e figuraba como ponto 7º da convocatoria (Decreto de alcaldía de 5 de abril de 2021),

mais  tratouse  como  ponto  2º,  sendo  modificada  a  orde  in  situ sen  nengunha  votación  ou

procedemento que amparase a mudanza da orde do día.

Amais, o acordo adoptouse cos votos a favor dos grupos popular e socialista, que sumaron

10 votos, fronte aos 2 votos contrarios de Por Chantada. A proposta de acordo xustificaba o gasto de

300.779,70€,  con  cargo ao  remanente  de  tesouraría  para  gastos  xerais,  para  a  adquisición  dun

inmóbel  que  se  destinará  a  dependencias  municipais  e  que  xa  se  tentara  adquirir  por  outros

mecanismos, algúns tamén acordados en Pleno, sen que tivesen calquera efeito1.

O expediente, de acordo co artigo 169 do Texto Refundido 2/2004, do 5 de marzo, da Lei

reguladora das facendas locais, pasou a exposición pública polo prazo de quince días desde o día

seguinte á inclusión do edito no Boletín Oficial da Provincia. Enténdese por tanto que tanto o prazo

canto a lexitimación para alegar de quen subscrebe fican acreditadas.

SEGUNDO.- Consta no debate do asunto, durante a sesión plenaria, a advertencia do reclamante

aos restantes grupos municipais de que  a proposta de acordo tiña un vicio de partida que o

invalidaba, a saber: fundamentarse nun informe técnico que contén un erro de cálculo.

Entendemos que existe un erro no cálculo na taxación, polo que o valor aprobado ficaría

11.000€ aquén do realmente necesario para a adquisición do inmóbel, pois os metros cadrados que

se indica que ten o predio non coinciden coa superficie construída que se emprega na fórmula de

cálculo polo que existe unha diferenza significativa (o resultado debería ser 311.229,75€). Por ese

motivo, o noso grupo, antes da votación do asunto, solicitou que se retirase o asunto e se revisase a

1 “Chantada compra dos casas para oficinas municipales en el casco viejo” in  La Voz de Galicia. Edición Lemos,
3/2/2020.  Dispoñíbel  en  https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/chantada/2020/02/01/chantada-compra-dos-
casas-oficinas-municipales-casco-viejo/0003_202002M1C3991.htm (última consulta 28/04/2021).

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/chantada/2020/02/01/chantada-compra-dos-casas-oficinas-municipales-casco-viejo/0003_202002M1C3991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/chantada/2020/02/01/chantada-compra-dos-casas-oficinas-municipales-casco-viejo/0003_202002M1C3991.htm
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documentación, emitindo novo informe do técnico para explicar este desfase e tomarmos o acordo

no Pleno coas máximas garantías legais. 

TERCEIRO.-  O artigo  173.5  da  LRFL que  ten  o  seguinte  teor:  «non  poderán  adquirirse

compromisos de gastos por contía superior ao importe dos créditos autorizados nos estados de

gastos,  sendo  nulos  de  pleno  direito  os  acordos,  resolucións  e  actos  administrativos  que

infrinxan  a  expresada  norma,  sen  prexuízo  das  responsabilidades  a  que  haxa  lugar».  As

consecuencias desta actuación encóntranse nas fontes do dereito administrativo e, principalmente,

no TRLCSP2.

Daquela, existiría irregularidade e nulidade e pleno direito de asumir obrigas sen crédito

suficiente ou, en todo caso, requiriríase informe xurídico sobre a validez dun acordo fundamentado

en premisas erróneas (informe técnico de urbanismo).  

De por parte, cabe a posibilidade de que a contía estexa correcta e o erro se encontre na

medición  dos  metros  cadrados,  mais,  nese  caso  esa  cuestión  debería  terse  aclarado  na

correspondente comisión informativa de economía e facenda ou no proprio Pleno a fin de corrixir o

erro. 

CUARTO.- Non consta no expediente informe de secretaría. Canto ao informe de intervención de

26/03/2021 apenas acredita a existencia do RTGX, sen concretar a súa contía, e fundamentándose

na  «Documentación  obrante  no  expediente  11/2021  relativo  á  liquidación  do  orzamento  do

Concello  de  Chantada  correspondente  ao  exercicio  2020».    Canto  á  estabilidade  orzamentar

tampouco se achegan magnitudes, mais indícase o que segue para as dúas modificacións de crédito

aprobadas nesa sesión plenaria:

No  Informe  de  Intervención  emitido  no  expediente  de  elaboración  do  orzamento  municipal
estimábase  unha  estabilidade  orzamentaria  para  o  exercicio  2021  de  164.000  euros
aproximadamente, non obstante, é posible que esta estabilidade orzamentaria sexa superior, xa que
é  previsible  que  se  recoñezan  dereitos  procedentes  de  subvencións  de  anos  anteriores.  Non

2 Por exemplo, o artigo 31 estabelece que os contratos das AA.PP. e os contratos suxeitos a regulación harmonizada
son inválidos cando o sexa algún dos seus actos preparatorios ou de adxudicación, polo feito de que se dean
algunhas das causas de direito administrativo ou de direito civil. De por parte, o artigo 32 do TRLCSP estabelece
que as causas de nulidade son as que indica o artigo 62.1 da LRXAP-PAC, para alén das previstas na LRXAPPAC
entre as que subliñamos a referida a prescindir total e absolutamente do procedemento estabelecido, a prohibición
de contratar nos casos de insuficiencia de crédito en consonancia coa normativa orzamentar vixente aplicábel, etc.
Cando se dá algunha das anteriores causas o vicio non pode subsanarse e non é posíbel validar o acto  por parte de
calquera órgano.
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obstante,  advírtese que se debe levar  un estrito control  da execución do orzamento,  xa que a
presente modificación podería xerar inestabilidade.

 
Conclúese o informe indicando «O expediente de crédito extraordinario reúne os requisitos formais 

establecidos para a súa tramitación», é dicir, en nengún momento valora se a contía é axeitada ao 

partir do informe do técnico municipal. 

QUINTO.- O informe do técnico de urbanismo, Juan García Pérez, de 23/03/2021 procede a facer

a taxación do inmóbel sito na praza do Cantón número 23. É, portanto, o ponto de partida para a 

MC 13/2021 baixo a modalidade de CE1/2021, que serve de base para o ardo do Pleno e determina 

a contía aprobada.

Segundo consta no informe (p.1), a edificación con REF. CATASTRAL 1081601PH0118S0001PM 

ten unha superficie construída de 326,00 m2 no andar inferior, de 313,00 m2 no andar superior e 

46,00 m2 como faiado con altura utilizábel. Na páxina 4 afírmase que «SC é a superficie construída 

en m2. No caso que nos ocupa 685m2». 

No entanto, elaborase o cálculo (p.11) con apenas 662 m2 e fundaméntase moi sucintamente

como «coeficiente de uso simplificado»  de acordo coa norma 20 do Real Decreto 1020/1993, de 25

de xuño, polo que se aproban as normas técnicas de valoración e o cadro marco de valores do solo e

das construcións para determinar o valor cadastral dos bens inmóbeis de natureza urbana (pp. 6-8).

A diferenza radica ao multiplicar os 46 m2 do faiado por 0.5 e non por 1 como o resto das SC e

faise no valor da construción (VC) e non nunha epígrafe para SC, polo que resulta en todo caso

confuso e non se aclara ben esta rebaixa da superficie, pois o coeficiente de uso simplificado parece

desprenderse  que é  aplicábel  a  VC, mais  non á  superficie  construída  (SC).  A maiores,  non se

acredita por que é aplicábel o coeficiente 0.5 e non 0.25, por exemplo.

SEXTO.- En consecuencia, a existencia dun erro no cálculo ou en todo caso o carácter confuso do

informe técnico,  que  foi  advertido  na  propria  sesión  plenaria  por  quen subscrebe  sen  calquera

aclaración, atinxe de cheo a todo o acordo e debe revisarse en aras da súa seguranza xurídica. 

O procedemento para esta  revisión de oficio  vén regulado polos artigos 39.1, 41 e 42 da

LCSP e no 47.1.e) da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Entendemos que, neste momento, procede a

revisión do acordo adoptado,  corrixindo os erros  advertidos.  Do contrario,  poderiamos incorrer

nunha contravención do disposto na lexislación en canto á consignación e carencia de crédito, polo

que se debe concluír que concorre a causa de nulidade estabelecida no artigo 32 c) do TRLCSP.
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En virtude do exposto até agora SOLICITAMOS:

A revisión do acordo adoptado inicialmente emitindo novos informes técnicos que xustifiquen a

decisión adoptada ou, en todo caso, corrixan as eivas do acordo para outorgarlle a maior seguranza

xurídica que require esta actuación.

SUPLICO, que tendo por apresentado este escrito contra a aprobación inicial, na sesión ordinaria

do Pleno da Corporación de oito de abril de dous mil vinte e un, da modificación de crédito na

modalidade de  Crédito extraordinario 1/2021  con cargo ao remanente de tesouraría para gastos

xerais, por importe de 300.779,70€; sexa admitido a trámite conforme os fundamentos de direito

expostos,  se  proceda  a  revisión  do  acordo  adoptado  inicialmente  e  se  emitan  novos  informes

técnicos aclaratorios para dotar de seguranza xurídica total ao acordo definitivo.

Aproveitando  tamén  para  lembrarlles  que  a  denominación  histórica  da  praza,  onde  se  sitúa  o

inmóbel, é Praza do Cantón, debendo instaurarse de iure o realmente existente de facto. 

Chantada, 28 de abril de 2019. 

Antom  Fente  Parada,  voceiro  de  POR  CHANTADA  –  CANDIDATURA  DE  UNIDADE

POPULAR. 
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