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Á Comisión Especial de Contas e Facenda da Corporación de Cuntis 

EMENDAS AO PROXECTO DE ORZAMENTOS MUNICIPAIS DE 

CUNTIS PARA O ANO 2021  

 
Cuntis, 07 de xaneiro de 2020 

 
Saleta Fernández de la Torre e Santi Martínez López, na condición de concelleiros/as do Grupo 

Municipal de Veciñanza, ao abeiro do disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento 

e Réxime Xurídico das Entidades Locais: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A situación económica do concello de Cuntis é estruturalmente preocupante, como así o 

demostran as liquidacións das contas xerais de 2018 e 2019. Durante o 2020 o Concello de Cuntis 

dispuxo dos orzamentos prorrogados do exercicio anterior, sendo un ano caracterizado a todos 

os efectos pola situación sanitaria provocada pola pandemia do coronavirus e a súa derivada en 

forma de crise económica e social, que marcará tamén este 2021 e robablemente os seguintes 

anos. O proxecto de Orzamentos Municipais presenta un moi considerable incremento na 

previsión de ingresos, o que ofrece unha maior capacidade de investimento. Partindo desta 

premisa, sería dunha grave miopía política omitir as carencias estruturais do concello de Cuntis e 

desatender as prioridades reais. Tampouco se pode ignorar que de non ser pola suspensión das 

regras fiscais para os anos 2020 e 2021 por parte do Congreso dos Deputados, Cuntis debera 

implementar plans de axuste excepcionais máis pronto que tarde, debido ao incumprimento das 

regras de estabilidade e de gasto. 

O exercicio 2021 representa, polo tanto, unha gran oportunidade para corrixir deficiencias, incidir 

no rescate social ás familias e aos sectores económicos locais e reorientar o proxecto de futuro 

do noso municipio. O documento presentado non atende estas necesidades tal e como sería 

desexable e como a capacidade inversora permite. Ante isto, o Grupo Municipal de Veciñanza 

presenta as seguintes 

 
EMENDAS: 
 
Resulta imprescindible que o Concello de Cuntis se dote do persoal administrativo necesario para 

o cumprimento do volume de traballo existente. Actualmente, hai múltiples servizos continuados 

que o concello abona sen mediar contrato público ou con el xa caducado, o que supón unha 

situación manifestamente irregular, opaca, de nula calidade democrática e é síntoma dunha 

xestión económica deficiente. Dende hai xa varios exercicios véñense consignando partidas 

orzamentarias para postos de traballo que ano tras ano quedan vacantes e sen cubrir, 

aproveitando o Goberno Municipal ese crédito orzamentario para fins menos transparentes que 

o emprego público. O concello de Cuntis conta cunha porcentaxe insuficiente de persoal 

funcionario, o que supón unha anomalía que cómpre solventar. Ademais, o Goberno Municipal 

segue sen ser capaz de aprobar unha RPT que garanta a estabilidade laboral dos traballadores/as, 
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co que a non continuidade do persoal en postos clave  resulta moi prexudicial. Instamos polo 

tanto a que se convoquen de inmediato as vacantes que figuran na relación de persoal adxunta. 

O exercicio 2021 é unha oportunidade para reorientar o proxecto de futuro de Cuntis, xa que 

transitará nas consecuencias dunha grave crise económica cara a un escenario incerto para o que 

cómpre ter fixadas unhas bases sólidas. Neste sentido resulta inexplicable que o Goberno 

Municipal de Cuntis siga ignorando unha das principais carencias do municipio, como é o PXOM, 

para o que non destina nin un só céntimo. Tampouco existe consignación orzamentaria para nada 

do relacionado coa necesidade dunha escola infantil pública, que é materia de consenso entre os 

grupos da Corporación e mesmo quedou reflexada nun acordo plenario do ano 2019. Instamos a 

que se reserven partidas orzamentarias suficientes para o comezo dos trámites pertinentes tanto 

para a redacción dun Plan Xeral de Ordenación Municipal como para o estudo da ubicación da 

Escola Infantil Pública. 

O terceiro eixo dos orzamentos municipais de 2021 debera ser a atención social. Neste sentido, e 

máis alá dos slogans cos que se adoita presentar sempre as contas municipais, consignanse 

partidas insuficientes para asuntos claves, e noutros casos nin tan sequera se contemplan. O 

problema demográfico segue a afectar en maior medida ao noso municipio que ao resto da 

comarca, e tan só a situación coxuntural do ano 2020 matiza levemente a acentuada perda de 

poboación de Cuntis. O esforzo por establecer condicións que axuden á fixación de poboación é 

realmente imperceptible. 

Instamos a que se eleve considerablemente a partida destinada a Axudas á Natalidade 

(3000 €) nun exercicio no que a capacidade económica o permite, no canto de mantelas 

conxeladas como é a intención do goberno municipal. 

Instamos a que se implemente unha liña de axudas ao alugueiro de vivenda, 

especialmente para a mocidade, tal e como existe noutros municipios. 

Instamos a que se implemente unha liña de axudas ao alugueiro de locais comerciais para 

negocios locais, pensando no emprendemento e nas axudas aos sectores máis danados 

pola crise económica. 

Instamos a que se incrementen as partidas destinadas a Emerxencia Social e 

Escolarización. 

No relativo ao proxecto de futuro que Cuntis precisa, entendemos que é necesario facer un 

esforzo maior na potenciación das fortalezas e no coidado das infraestruturas importantes para 

os veciños e veciñas. 

Valoramos positivamente que se contemple a instalación dun punto de recarga para 

vehículos eléctricos, pero entendemos que limitalo a unicamente un resulta insuficiente 

e a perda dunha oportunidade moi importante. Instamos a que se valore a instalación de 

máis unidades de carga deste tipo en función das consideracións do recentemente 

aprobado Plan de Mobilidade Sostible. 

Prevese unicamente 1000 € para a conservación de petróglifos, representación máis 

significativa do noso patrimonio etnográfico. Destínanse, por exemplo, 5000 € para 

baños públicos de festas ou 2000 € para vallas, cando a previsión de celebración deste 

tipo de eventos non está clara a día de hoxe. Instamos a que se incremente 

considerablemente a partida destinada a conservación de petróglifos. 
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A diminución orzamentaria á que se somete á Feira do Dezaoito representa un agravio 

comparativo entre as parroquias e o casco urbano. Esta iniciativa, ben xestionada, é unha 

oportunidade moi significativa para a dinamización do rural. Instamos a que non se 

diminúa a partida adicada á Feira do Dezaoito e se revitalice, se é posible, no ano 2021 en 

función das condicións que para daquela se dean. 

No referido a infraestruturas, os orzamentos do ano 2021 son unha boa oportunidade para 

encamiñar a solución de carencias en dúas áreas de especial interese para o desenvolvemento 

urbano da vila de Cuntis: o Espadenal e o antigo treito da N-640 na zona do Rancho. 

Instamos a que se consignen partidas orzamentarias para acometer a humanización 

integral do Espadenal e a implementación de medidas de seguridade viaria, tal e como 

reclaman os veciños e veciñas e como se trasladou en varias ocasións no pleno municipal 

Instamos a que se consigne partida orzamentaria para a elaboración de proxecto e 

reclamación ante Ministerio de Fomento da titularidade do treito antigo da N-640 na zona 

do Rancho e Meira, por tratarse dunha zona estratéxica para a planificación urbana con 

gran potencial. 

Por último, a xestión económica de crise esixe o control escrupuloso do gasto. Resulta urxente 

suprimir o gasto publicitario superfluo que neste concello vén sendo excesivo durante os últimos 

anos. Este gasto debe limitarse a campañas puntuais, baixo criterios obxectivos e debidamente 

xustificadas. Non é presentable que un concello como o de Cuntis destine cantidades tan 

excesivas a esta materia como vén sendo costume nos últimos exercicios. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Saleta Fernández de la Torre      Santi Martínez López 
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