
 

GRUPO MUNICIPAL EU-SON CONCELLO DE BAIONA 

 

ENMENDA Á TOTALIDADE DOS ORZAMENTOS DO CONCELLO DE 

BAIONA PARA O ANO 2019 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Durante os derradeiros catro anos os orzamentos do Concello de Baiona foron 

rexeitados por este G.M. ao estar moi lonxe do que nos entendemos que deben ser uns 

orzamentos de carácter social, xa que deben estar encamiñados ás necesidades reais da 

veciñanza e que sen embargo moitas das actuacións teñen sido de mero ornato, tanto en 

inversións (cada ano mais cativas) coma no gasto social. 

 Así chegamos aos orzamentos deste ano que, lonxe de corrixir estas actuación, afonda 

aínda máis nelas e que ademáis contén numerosas indicacións de irregularidade recollidas no 

informe de Intervención (Expdte 2853/2018), e con carencias de crédito para partidas 

orzamentarias que deberan estar consignadas tal e como pasamos a detallar de seguido: 

INGRESOS CORRENTES: No capítulo 1 e no apartado de Imposto de Vehículos o 

propio informe económico financeiro asinado polo Sr. Alcalde sinala que “debería producirse 

un incremento debido ao aumento na matriculación de vehículos neste segundo semestre”, e 

sen embargo non ven reflexado este aumento nos orzamentos. 

No capítulo 3.- Taxas e outros ingresos, modifícanse algúns tributos e pasan de ser taxas 

a prezo público ou viceversa, sen que estean feitas as oportunas modificacións nas Ordenanzas 

reguladoras correspondentes e polo tanto sen a garantía de que se podan levar a cabo. 

No capítulo 4.- Transferencias correntes, no apartado de subvencións correntes, non 

figuran as correspondentes ao Plan Concellos da Deputación Provincial, que a pesar de non 

estar licitadas as obras correspondentes, si se coñece a cantidade que corresponde ao  



 

Concello. Esta non inclusión moito nos tememos que veña motivada para non incrementar os 

datos de inexecución nas inversións reais, no caso de non houbera licitadores para algunha 

inversión, e puidera afectar aínda máis a regra de gasto, que estes orzamentos incumpren en -

14.494.34€. 

GASTOS: No capítulo 1. Gastos de Persoal. 

Relación de postos de traballo: Segue sen elaborarse (ou aprobarse), polo que a 

determinación da valoración do complemento específico, para a que imprescindíbel, non está 

avalada por este documento tal e como sinala o art. 4 do R.D. 861/1986 polo que se establece 

o réximen das retribucións dos funcionarios da Administración Local, ademáis do referente a 

nocturnidade, festividade, etc. 

Plantilla de persoal funcionario e relación de persoal laboral: Se prevén a creación e 

amortización de distintas prazas, nas que para nos habería que diferenciar en dous aspectos: 

Por unha parte as prazas que xa estaban publicadas como oferta de emprego público desde o 

ano 2008 ata a data na que andamos, e que habería que aprobar as bases para a selección de 

candidatos, e por outra as prazas xeradas por sentenza xudicial, nas que, unha vez recoñecidos 

polo xulgado os dereitos das persoas que estaban a realizar eses traballos, deberían amortizarse 

todas elas e una vez en vigor a futura RPT, crear as que correspondan e non coller atallos para 

eludir a “taxa de reposición”. 

Mención aparte merece a amortización de dúas prazas de profesores de música, os cales 

traballan como autónomos, e dicir, amortizamos as prazas pero os contratamos como “falsos 

autónomos” 

Tamén se observa na lectura das actas da mesa de negociación a falta de acordo en canto a 

tramitación das mesmas. 

Masa retributiva global: Ao igual que no pasado ano vólvese a incumprir o límite en 

gratificacións por servizos extraordinarios o que nos indica que tamén se volverá a exceder o 

límite de horas extras coas conseguintes sancións por parte da Inspección de Traballo. 



 

Masa salarial persoal laboral: Non está  publicada na sede electrónica do Concello nin no 

BOPPO, polo cal está sen aprobar, incumprindo o art. 103 bis da Lei 7/85 de 2 de abril 

Reguladora das Bases de Réxime Local  

 Execución en materia de persoal: Non parece un criterio moi obxectivo que “A 

cantidade consignada neste orzamento queda a libre disposición da Alcaldía......”  

Non se establece, ao igual que en anos anteriores, a diferencia de salario a recibir polos 

empregados a través da subvención do Plan Concellos da Deputación Provincial, entre o salario 

mínimo e a súa categoría laboral correspondente no Concello. Diferencia na que existe 

xurisprudencia dabondo que avala o seu abono, e que supuxo a reclamación masiva dos actuais 

empregados por este plan. 

 Capítulo 2. Gastos en bens correntes e servizos: Se incrementa o orzamento en uns 

200.000€, co argumento de que “pode vir motivado, entre outras razóns, polo incremento da 

dotación orzamentaria para os contratos que han vencido ou están próximos a rematar ....”. É 

dicir, se incrementan pero non temos clara a razón. 

 Capítulo 3. Gastos financeiros: Se ben se estipula un importe para atender aos gastos 

derivados da amortización do préstamo que no seu caso haxa que solicitar para facer fronte ao 

importe da recuperación do aparcamento do Aral, e sorprende que a súa vez non recolla o 

orzamento si se vai a solicitar dito préstamo ou se vai a utilizar o remanente de tesoureira. 

 Capítulo 4. Transferencia Correntes: Falta a incorporación do Plan estratéxico de 

Subvencións demandado pola Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións. 

Este plan serviría para corrixir as desigualdades que existen nas subvencións nominativas, nas 

que por exemplo a regata Pornic-Baiona ten o dobre de orzamento que a Asociación Axuda ao 

Mundo Necesitado.  

 Capítulo 6. Inversións reais e transferencia de capital: O anexo de inversións non reflexa 

o recollido no art. 19 do RD 500/90. 



 

 

Se prevé una dotación de fondos propios para inversións que supón o 1,39%  del total del gastos, 

o que consideramos insuficiente, sobre todo a vista da dotación para outros capítulos. 

 Por todo o dito, este grupo municipal de EU-SON propón a devolución do orzamento 

do Concello de Baiona para o exercicio 2019, e que se realice por parte do goberno municipal 

unha nova proposta de orzamento que conteña as modificacións que reflicten os argumentos 

expostos nesta proposta. 

Baiona 6 de novembro de 2018 

 

Silvano Montes Sánchez 

Voceiro do Grupo Municipal Esquerda Unida-SON 

 

 


