
2º.-Modificación  orzamentaria  13/2021,  mediante  Crédito  extraordinario  01/2021.

Alegacións.-Exte. G301/2021.

Efectivamente,  formulamos  alegación  no  trámite  de  exposición  ao  Crédito

extraordinario 01/2021 por importe de 300.779,70€ para a adquisición dun edificio por mor de

entendermos desde Por Chantada que existía un erro de cálculo. Na  Comisión Informativa

non se despexou a incógnita sobre a cuestión de fundo, alegando que abondaba coa existencia dun

acordo entre vendedor e comprador. 

Cando ao informe de intervención, no que se fundamenta a desestimación, faino, por un

lado, con base a falta de lexitimación activa como concelleiro; e, por outro lado, por non axustarse

aos supostos previstos  no artigo 170.2 do TRLRFL. No entanto, ao noso xuízo non só non se entra

no fundo do asunto, senón que se desbota formalmente desde supostos que non partillamos.

Explicamos, de seguido, o porqué1: 

I

Sobre a falta de lexitimación activa, debe  terse en conta que os concelleiros en tanto en

canto  representantes  políticos  e,  portanto,  como  manifestación  do  exercicio  do  direito  de

participación política consagrado no artigo 23 da CE como un direito fundamental, teñen un

rol de control da actuación da equipa de goberno, por exemplo o artigo 22 LRBRL.

Amais,  cómpre  ter  en  conta  que  se  os  concelleiros  teñen  recoñecida  lexitimación  para

impugnar acordos pola súa condición de interesados no correcto funcionamento da Corporación, en

virtude do mandato representativo que ostentan, é procedente que, amais, teñan recoñecida dita

lexitimación durante o trámite de exposición pública. Non tería sentido ter que alegar mediante

calquera outro membro da listaxe do grupo municipal – en tanto en canto cidadao – ou ben poder

apresentar contencioso-administrativo contra o acordo – en tanto en canto concelleiro –, mais non

formular alegacións (principio pro actione).

Un concelleiro ten unha lexitimación que non se fundamenta só nun interese abstracto na

legalidade, mais tamén na súa condición de representante popular e que se traduce nun interese

1 https://derecholocal.es/consulta/puede-un-concejal-formular-alegaciones-durante-el-plazo-de-exposicion-publica-de-una-ordenanza 
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concreto –até obriga podemos engadir– de controlar o funcionamento do Concello como  único

medio  de  conseguir a  satisfacción  das  necesidades  e  aspiracións  da  comunidade  viciñal,

primeira das competencias asignada no artigo 25.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das

Bases do Réxime Local (LRBRL).

Así as cousas, van nesta dirección a  Sentenza do TS de 10 de maio de 2012, sempre e

cando o concelleiro votase en contra do acordo (como foi o caso), de acordo co artigo 209.2 do

ROF,  ou  mesmo  téndose  ausentado  do  órgano  colexiado  polas  razóns  que  foren.  Portanto,  é

posterior no tempo e do máximo tribunal, fronte a unha resolución dun tribunal administrativo de

Navarra  que  se  cita  no  informe  da  intervención  (Resolución  5924/2008,  de  25  de  setembro).

Podemos aínda engadir as  Sentenzas do TC 173/2004 e 108/2006,  en interpretación acorde co

artigo 24.1 da CE, que xunto a lexitimación xeral sinalan outra  ex lege,  por razón de mandato

representativo recebido dos eleitores, para poder impugnar os actos ou actuacións das corporacións

locais  que  contradigan  o  Ordenamento  xurídico.  Nun  sentido  semellante,  sobre  alegacións  no

trámite de exposición pública das ordenanzas por parte dos concelleiros, pronúnciase a Sentenza do

TSJ Extremadura de 13 de abril de 2012.

II

De por parte, invócase por parte do noso grupo na alegación e como fundamento desta o

principio de seguranza xurídica, consagrado no artigo 9.3 da CE, que é un principio do dereito

universalmente recoñecido, que se basea na «certeza do dereito», ou, como lembra a STC de 7 de

abril de 2005, que sintetiza a doutrina  sobre este principio, a seguranza xuíridica é:

• A certeza sobre o ordenamento xurídico aplicábel e os intereses xuridicamente tutelados

procurando a claridade e non a confusión normativa.

• A expectativa razoabelmente fundada do cidadán en cal debe ser a actuación do poder na

aplicación do Direito.

Portanto,  como cidadán,  concelleiro e membro dun grupo político que debe velar  polos

intereses xerais e o ben común a lexitimación activa está máis ca xustificada cando os acordos

poden contravir o Direito ou apresentan irregularidades no procedemento, tanto cuestións de forma

canto de fundo. 

III



Canto aos supostos previstos no artigo 170.2 do TRLRFL. De existir o erro no cálculo,

como Por Chantada sinala sen que se teñan emitido informes ad sensum contrarium e tendo deixado

xa constancia no proprio pleno, cumpriríanse dous dos tres supostos que o artigo 170.2 do TRLRFL

recolle para admitir reclamacións contra o orzamento.  Por unha banda, a) non terse axustado a súa

elaboración e aprobación aos trámites estabelecidos na Lei (con certeza por un erro involuntario) e,

máis  claramente,  c)  por  ser  de  manifesta  insuficiencia  os  ingresos  en  relación  aos  gastos

orzamentados ou ben respecto ás necesidades para as que estea previsto. 

************

Admitir  o argumentario da CI,  que lembremos consistía  en defender  por parte  do señor

alcalde que a contía respondía a un acordo entre as partes, suporía recoñecer un estraño paradoxo:

primeiro prodúcese a negociación e despois elabórase unha taxación – pantomima que dea verniz

legal á compra. Entendemos que isto último sería moito máis grave que o posíbel erro involuntario

orixinal.


