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Quero comezar a intervención  expresando o agradecemento do noso
Grupo Municipal aos técnicos do concello polo esforzo feito para que se
poida presentar o documento orzamentario a debate, e por facilitar o
traballo dos grupos políticos que integran esta Corporación.

Tendo en conta que un dos debates máis importantes e o debate dos
orzamentos xa que o documento dos orzamentos marca a liña política
que o goberno vai manter durante o exercicio, durante o ano 2018, e
porque  naturalmente,  polo  menos  en  teoría,  no  orzamento  deberían
establecerse os criterios  para a  gobernabilidade do concello,  e  estar
dirixido a mellorar as condicións de calidade de vida das mulleres e dos
homes  do  noso  Concello,  creando  benestar,  mellorando  as
infraestruturas,  ou facendo investimentos que melloren a calidade de
vida da veciñanza do concello.

Pero  como  todos  sabemos,  no  orzamento  do  Concello  os  gastos  e
investimentos están,  na maioría dos casos predeterminados;  hai  que
manter o funcionamento do Concello, hai que pagar o persoal, hai que
manter o gasto corrente do Concello, os ingresos pouca variación teñen
exercicio  tras  exercicio,  son  os  que  son,veñen de  onde veñen e  as
.posibilidades reais de aumentalos non son moitas.

Ou  ben  facer  unha  maior  apelación  ó  crédito;  o  que  provocaría  un
endebedamento desbocado do concello, característico doutras épocas,
onde  a  irresponsabilidade  puxo  en  difícil  situación  financeira  esta
institución,  ademais de complicar  e enlear  a xestión do Concello.  ou
aplicar unha xestión vixiante sobre o gasto a realizar para así optimizalo
e converter o posible aforro en investimento.

O respecto da débeda acumulada os condicionamentos realizados pola
Marea  Veciñal  para  reducila  durante  os  exercicios  de  2016  e  2017,
conseguiron que se cumprira este obxectivo, podendo así adicar este
aforro a mellorar a prestación dos servizos básicos para a cidadanía.
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Pero aínda que a porcentaxe que se adica as inversións non e moi
elevada, sempre queda un remanente, e aí entra a discrecionalidade
para decidir e priorizar, en que se vai a inverter digamos, entre comiñas,
“para facer política”
.
O orzamento municipal do Concello de Culleredo para 2018, volve estar
condicionado por unha situación derivada da imposición dunha regra de
gasto.  Pero esta  situación non  pode condicionar  que  as partidas de
gastos e ingresos fagan fronte ás necesidades económicas e sociais
máis urxentes do territorio e da súa poboación.

Presentase para este exercicio 2018 un orzamento de 23.787.415,28 €,
tanto  nas  consignacións  totais  de  ingresos  coma  de  gastos.
Incrementándose  nun  7,02  %  a  previsión  orzamentaria  total  con
respecto  ao  exercicio  anterior,  xustificado  polo  incremento  da
porcentaxe do capitulo 9 do estado de ingresos así coma o minoración
do capitulo 3 gastos financeiros do estado de gastos,  ámbolos dous
capítulos atópanse vinculados directamente a amortización da débeda.,
amortización que como xa dixemos foi uns dos condicionantes incluídos
pola Marea Veciñal para apoiar os orzamentos nos exercicios de 2016 e
2017.  

INGRESOS

En  referencia  ó  apartado  da  previsión  de  ingresos,  observase  unha
extremada prudencia á hora de facer as estimacións, polo que respecta
aos  recursos  ordinarios  que  legalmente  corresponde  percibir  e  cuxa
liquidación  se  prevé  durante  o  exercicio,  así  como  a  previsión  de
ingresos  doutras  Administracións  en  función  do  aprobado  nos
correspondentes orzamentos das mesmas no referente a transferencias
a entidades locais.
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Teño que facer mención que a situación, denota unha composición da
estrutura de ingresos que non é a ideal de cara a contar con maiores
recursos propios que podan permitir ao concello de Culleredo a posta en
práctica  de máis  e  mellores servizos e  investimentos no futuro  máis
inmediato,  sen ter  que dobrarse ás expectativas que se podan crear
polas transferencias doutras entidades.

Motivo polo que unha das propostas feitas pola Marea Veciñal de cara a
estes  orzamentos  para  2018  e  a  realización  dunha  auditoría  dos
servizos que se están a prestar polo concello sen contrato como son a
xestión da auga e a limpeza viaria, para así poder optimizar os ingresos,
entendemos que unha vez conseguido reducir o gasto que supoñía a
débeda acumulada polo concello, este paso para optimizar os ingresos
resulta fundamental de cara a aumentar así as prestacións básicas para
a veciñanza, conseguindo deste xeito que a xestión política redunde no
beneficio das persoas que viven en Culleredo.

GASTO

En relación coa previsión de gasto, podemos falar basicamente de tres
grandes capítulos xerais de gasto (gastos de persoal, gasto corrente e o
gasto por inversións).

O Capitulo I de persoal recolle unha previsión de incremento do 1,5 %
aínda que a esta data non se cerraron as negociacións cos sindicatos a
nivel  estatal  para os Orzamentos Xerais  do Estado;  pero temos que
significar  que nas bases de execución do Orzamento contemplase a
posibilidade  para  a  ampliación  o  modificación  das  partidas  que
compoñen  este  capitulo,  si  como fruto  da  negociación  a  porcentaxe
resultara superior a prevista inicialmente.

O Capitulo II de gasto supón un elevado porcentaxe do orzamento total,
dende  a  Marea  Veciñal  de  Culleredo,  estaremos  vixiantes  para  que
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dende  o  goberno  se  realice  o  esforzo  na  busca  de  prezos  máis
vantaxosos en partidas coma os seguros, mantemento de bens, enerxía
eléctrica, comunicacións, ou na xestión do mantemento da rede viaria,
para  que  o  aforro  que  se  realice  neste  capitulo  se  poda  adicar  a
inversión.

Polo  que  respecta  o  Capitulo  VI  de  investimentos  reais,  as
consignacións  iniciais  correspondese  nun  porcentaxe  moi  alto  coas
achegas  e  programas  de  subvención  que  se  realizan  desde  outras
administracións públicas, así como o aforro realizado pola amortización
da débeda no exercicio de 2017.

Estes  orzamentos   son  sensiblemente  mellores  que  os  pasados
orzamentos de 2017, aumenta lixeiramente o investimento real, con este
orzamento recoñecese que e necesario apostar polo investimento desde
o sector público.

Polo  tanto,  en  honor  á  verdade,  temos  que  dicir  isto,  e  dicilo
publicamente, é certo que se nosoutros tivésemos a obriga de presentar
este  orzamento  variariamos  substancialmente  as  cantidades  que  se
asignan a  algunhas  partidas,  de  gasto  xa  que  as  nosas  prioridades
serían outras.

Dende o punto de vista cualitativo, o Grupo Municipal da Marea Veciñal
a  pesar  de  coincidir  nas  liñas  políticas  de  mellora  do  incremento
realizado na prestación de servizos básicos para a cidadanía, así como
o  incremento  das  políticas  destinadas  a  servizos  sociais,  a  Marea
Veciñal  non  descarta  incrementar  as  partidas  que  redunden  na
aplicación de políticas destinadas ao comercio o turismo e a xuventude
deste concello.

Sr. Alcalde, a Marea Veciñal presentou numerosas propostas o proxecto
de orzamento para este exercicio de 2018, propostas que potencian a
aplicación  das  enerxías  renovables  neste  concello  como  son  a
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instalación de paneis solares nas instalacións deportivas do concello,
propostas que acercaran as novas tecnoloxías as parroquias do rural,
propostas  para  a  axudar  a  rehabilitación  de  inmobles  como  son  os
estudos a realizar para subvencionar a instalación de ascensores nos
edificios  antigos  que  cumpran  cos  requisitos  mínimos  para  a  súa
instalación, propostas que axudaran a vertebración e a mobilidade das
distintas parroquias deste concello como son a construción de sendas
peonís para comunicar as parroquias do rural cas parroquias urbanas
do  concello,  así  como  a  implantación  dun  servizo  de  transporte  a
demanda,  propostas  que  axudarán  a  realizar  unha  xestión  mais
axustada e  equilibrada do orzamento,  e  propostas que converten en
inversión para os veciños parte do gasto corrente orzamentado, e que
vostedes aceptaron.

Por outra banda, as obras propostas polo Grupo Municipal da Marea
Veciñal de Culleredo para a conservación do viario, instalación de rede
de saneamento e abastecemento de auga ou a renovación e ampliación
de parques infantís. entre outras, vemos que figuran incluídas no anexo
de inversión.

Dende a Marea Veciñal cremos que as políticas a desenvolver dende o
Concello de Culleredo deben de estar fundamentalmente, ó servizo dos
veciños,  e  tendo  en  conta  que  as  liñas  políticas  que  reflicte  este
orzamento  son  nun  alto  porcentaxe  as  defendidas  dende  a  Marea
Veciñal, o noso Grupo vai apoiar estes Orzamentos.

Moitas grazas

José Juan Santos Iglesias
Portavoz do grupo municipal da Marea Veciñal


