
Moción para impulsar un proceso de fusión entre as entidades
locais de Chantada, Carballedo e Taboada

Son múltiplas  as  ocasións  en que  temos falado do país  do Faro e  mesmo solicitado ao  actual
Goberno que se informase sobre os beneficios e a pertinencia do impulso das mancomunidades ou
mesmo das fusións municipais.

En vista de que pasan os meses e non se ten feito nada sobre este punto decidimos traer a pleno
unha proposta para coñecer a vontade dos diferentes grupos de apostar ou non pola fusión dos
concellos da comarca de Chantada sobre unha proposta con principios claros e que poñan por diante
os intereses e o benestar da maioría social: é en encrucilladas como esta cando determinamos se
estamos –ou cando menos simulamos estar– coa maioría social ou se antepomos as siglas e outros
intereses espurios e aínda menos confesábeis. 

Somos perfectamente conscientes de que o impulso das fusións se fai baixo a héxira ultraliberal e
non para redundar en servizos e calidade de vida dos cidadáns, mais o principio do realismo fainos
igualmente sabedores de que non se pode desbotar que rematen por imporse desde arriba, nun lapso
non demasiado grande de  tempo,  tal  e  como aconteceu en Grecia:  ora mediante  unha reforma
express e regresiva da Constitución –como no caso do artigo 135 para consagrar a estabilidade
orzamentar  e  o  reinado  da  troika-,  ora  mediante  o  progresivo  baleirado de  competencias  e  de
financiamento, no que o proceso e os mecanismos do pago a provedores é tamén bastante ilustrativo
(por certo Inta decidiu transferir a soberanía recadadora á Deputación cando se debate a supresión
destes organismos).

A  Lei  de  recionalización  e  sostibilidade  da  administración  local,  que  consagra  ante  todo  e
contravindo o seu nome o principio utraliberal da “estabilidade orzamentar” e a transferencia de
impostos das clases populares para os xuros dos bonos dos rendistas, reforma o artigo 13 da Lei de
Bases do réxime local para incorporar medidas tendentes á fusión de concellos e na epígrafe IV do
citado artigo os concellos, con independencia da súa poboación e sempre que sexan colindantes
dentro da mesma provincia, poderán acordar a súa fusión mediante un convenio a tal efecto. Nada
impide  entón,  do  punto  de  vista  xurídico  xa  veremos  se  é  así  desde  o  político,  impulsar  este
convenio correspondéndolle, ao noso entender, a iniciativa e a maior responsabilidade ao concello
de Chantada.

Tamén a lexislación dispón do marco axeitado para que sexa un proceso participado e no que as
veciñas e veciños teñan voz no proceso e configuración do novo ente e voto mediante referendum,
tal e como recolle o artigo 5º da Carta europea da autonomía local e de acordo co espírito do artigo
11º  da  Lei  7/1985 que  esixe,  como  non  podía  ser  doutro  xeito,  unha  ligazón  estreita  entre  o



autogoberno democrático municipal  e  a  colectividade que serve de  sustento  do concello.  Unha
ligazón pervertida pola sobrevivencia do clientelismo, a opacidade e a falta de participación cidadá
na inmensa maioría dos concellos do rural galego, unha das eivas que nos impulsou a lanzar  a
iniciativa veciñal Por Chantada desde a base.

A Lei 27/2013 recolle medidas de fomento das fusións, de teor económico, no seu artigo 13.4, por
exemplo a mellora da PIE e a preferencia na recepción de axudas e subvencións en concorrencia
competitiva,  a  prioridade  na  subscrición  de  convenios...  En  resumidas  contas,  dispor  de  máis
recursos, que se se xonguen cunha eficiente xestión, permitirían mellorar a prestación dos servizos
básicos e ter maiores recursos para o combate da exclusión social, a dinamización económica do
tecido produtivo e o fomento do emprego da calidade. 

A nova entidade contaría con máis de 14.000 habitantes e un orzamento que superaría folgadamente
os dez millóns de euros. Arbitrando mecanismos de participación cidadá, un consello parroquial e
un orzamento participativo a nova entidade podería ser moito máis democrática e eficiente que os
actuais concellos e outorgar o recoñecemento dun novo papel á parroquia acorde á historia pasada e
presente da sociedade galega.

Galiza non é unha nación que conte con “demasiados concellos” como nos queren facer acreditar
desde os medios de comunicacións ligados aos grandes poderes económicos. A diferenza doutros
territorios como Castela-León, por exemplo, que triplica a densidade de divisións administrativas
locais con provincias como Salamanca con 362 concellos ou Burgos con 371. 

Con todo, o debate ten que ser como crear administracións eficientes e ao servizo da maioría social
para  o  que  entendemos  que  é  prioritario  reforzar  as  institucións  máis  próximas  dos  cidadáns,
tornándoas moito máis participativas, transparentes e operando unha descentralización e reforzo da
autonomía municipal que ten que ir da man da supresión das Deputacións provinciais, unha división
arbitraria e artificial operada polo liberal Javier de Burgos no século XIX.

En consecuencia queremos impulsar o seguinte ACORDO: 

1.- O concello de Chantada insta aos concellos de Taboada e Carballedo a adoptar acordos
semellantes ao impulsado na presente sesión plenaria.

2.-  O  concello  de  Chantada  comezará  os  trámites  para  solicitar  todos  cantos  informes  e
documentos sexan precisos para dotar, a todos os grupos con representanción no pleno, da
suficiente información para valorar os beneficios e prexuízos da subscrición dun convencio de
fusión mediante referendo entre os concellos de Chantada, Carballedo e Taboada. Asemade,
comprométese a facer pública a través da páxina web esta información para que a cidadanía
poda informarse e valorar se apoia, ou non, este proceso.

3.-  O concello de Chantada instará aos concellos da Ribeira Sacra,  tanto da provincia de
Lugo, como da de Ourense, a estudar a creación dunha grande mancomunidade dotada de
mecanismos democráticos e cuxa prioridade sexa a dotación e prestación de servizos públicos
básicos e o mantemento e mellora das infraestruturas, así como a dinamización económica e a
defensa dos nosos sectores produtivos.

4.-  O concello  de  Chantada demanda a  supresión  das  deputacións  provinciais,  ao  ser un
organismo anacrónico, que interfire na autonomía municipal e que non é elixido por sufraxio
universal libre, directo e segredo. Ao tempo, insta tamén ao Estado a reformar a lexislación
para mellorar o financiamento, a transparencia e a participación cidadá na administración
local.



5.- Cumpridos os anteriores puntos, a corporación de Chantada, na primeira sesión ordinaria
de  2016 e  por iniciativa  do seu  presidente  conforme ao  ROF,  comprométese  a  debater e
ratificar, se procede, o seguinte acordo:

5.1.- O concello de Chantada inicia os trámites para a fusión dos concellos da
comarca nunha única entidade sometendo o convenio a referendum, cuns servizos básicos
descentralizados e desde o diálogo social e institucional para impedir que supoña unha rotura
traumática para as vilas dos concellos de menor entidade.

5.2.-  O concello  de  Chantada defenderá  como  conditio  sine  qua non para  o
convenio de fusión que sexa ratificado mediante referendum e que o convenio recolla, cando
menos, os seguintes aspectos:

a.-  Creación  dun  Consello  parroquial,  onde  a  veciñanza  escolla  os  seus
representantes para teren comunicación permanente e directa co concello, así como acceso a
todas aquelas informacións que lle concirnen da vida pública. Reforzar o papel da parroquia
recoñecendo,  na  media  que  o  permita  o  marco  xurídico,  a  súa  personalidade  histórico-
xurídica.

b.-  Comprometerse  a  recoller,  como anexo  ao  acordo  de  subscrición  que  se
referende, un Regulamento de Participación Cidadá, cuxa elaboración estea aberta a todas as
persoas que desexen participar da comisión redactora.

c.- Adotar o compromiso de elaborar, en colaboración coa sociedade civil, un
Plano de choque social cunha duración de dez anos prorrogábeis e cunha dotación orzamentar
nunca inferior aos 2 millóns de euros por ano.

d.- Asumir como prioridades do novo ente a mellora da eficiencia e contía dos
recursos  na  atención  da  dispersión,  a  creación  do  emprego,  a  fixación  de  poboación,  a
dinamización económica e turística, a defensa do tecido produtivo e o combate de toda caste
de exclusión social.

5.3.- O concello de Chantada insta aos restantes concellos do sur de Lugo e do
norte da provincia de Ourense, os que se inscriban no marco do territorio coñecido como
Ribeira  Sacra,  a  conformar  unha  comisión  que  estude  a  creación  e  impulso  dunha
mancomunidade de concellos da Ribeira Sacra e solicite ao Estado español a supresión das
deputacións provinciais e o reforzo do financiamento e da autonomía local.

5.4..-  O  concello  de  Chantada  demanda  á  Xunta  e  ao  Estado  dotación
orzamentaria  para  un  un  plano  de  inversións  especiais  participado  desde  o  novo  ente  e
centrado no combate da crise demográfica e económica da comarca, así como en ampliar a
extensión dos beneficios e bonificacións de financiamento que outorga a fusión ao tratarse dun
caso exemplar de fusión de tres concellos ou, se se prefire, da totalidade dunha comarca. 

5.5.-  O  concello  de  Chantada  impulsará  unha  solicitude  cos  concellos  de
Taboada e Carballedo para que a débeda pública dos actuais concellos sexa condonada e non
pase a formar parte do pasivo do novo ente municipal.


