
CONSIDERACIÓNS DE POR CHANTADA-CUP SOBRE O

INFORME DO ARQUITECTO

I.- INCUMPRIMENTO DO ACORDO PLENARIO POR PARTIDA DUPLA  

O informe non se estregou até o propio día do pleno ordinario de marzo, ás 14 horas,

co  que  se  incumpriu  o  acordado  flagrantemente.  Tampouco  o  Goberno  remitiu  ningún

documento no que dera conta das responsabilidades políticas no tocante á casa da música. 

Por esta razón,  desde Por Chantada solicitamos adialo até o pleno ordinario de maio,

para darlle dous meses ao Goberno para subsanar estas deficiencias. Non fixeron nada e é

unha falta de respecto á xente que si traballa e se preocupa por este concello.

Cómpre reincidir en que o acordo plenario sobre o punto 13º do mes de xaneiro foi adoptado

por UNANIMIDADE e  que aínda  dando dous meses  máis  de  marxe  o  problema segue a  ser

mutatis mutandis o mesmo e o acordo plenario non se cumpriu. Dicía o acordo1:

1.- Dación de contas dos responsábeis políticos pola ausencia do correcto mantemento e xestión
dos edificios públicos da casa da música,  edificio de uso múltiplo e auditorio.  Como mínimo
remitirase, con 72 de antelación ao pleno, un informe no que se faga constar que tipo de actuacións
de mantemento se levaron a cabo, coa correspondente documentación acreditativa en anexo.
2.- Informe do arquitecto municipal avaliando, cando menos:
a.- O alcance e consecuencias da neglixencia municipal
b.- O alcance, duración e cobertura da garantía dos edificios sinalados ut supra
c.- As eivas da obra que podan reclamarse á construtora ou a terceiros en xeral
d.- Alternativas e solucións aos principais problemas que ten nestes momentos o edificio, algúns
deles sinalados na presente moción como os da cuberta, as inundacións do andar inferior, etc.
e.- Certificado, se o houber, e rexistro no manual das actuacións realizadas.
f.- Risco de inundación após a obra realizada co POS na entrada do auditorio municipal.
g.- Incluír en anexos calquera documentación pertinente, por exemplo o certificado de tratamento
da madeira da cuberta inclinada de madeira.
1.3.- Dispor unha Partida Orzamentar suficiente para facerse cargo das reformas inminentes que
precisa o edificio,  asociada aos acordos necesarios  para,  no sucesivo,  seguir  as  pautas  para o
correcto mantemento das instalacións. Ditas solucións faranse a partir do informe do arquitecto
municipal  e  das  propostas  dos  distintos  grupos  municipais  nunha  comisión  extraordinaria  de

1 https://porchantada.files.wordpress.com/2016/01/mocic3b3n-casa-da-mc3basica.pdf 
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urbanismo monotemática que se celebrará 5 días antes da sesión plenaria ordinaria, entregándose o
informe do arquitecto municipal con, cando menos, 5 días de antelación.
1.4.- Dispor unha P.O. para, no prazo dun mes, dispor dunha praza de aparcadoiro para persoas con
mobilidade reducida.
1.5.- Iniciar a instalación de malla ou calquera outra solución para evitar escorregamentos e
caídas na cuberta e escadas da casa da música.”

Non é a primeira vez que se incumpre o acordado en sesión plenaria, baleirando de

contido a ferramenta de participación delegada da cidadanía nos asuntos públicos, recoñecida

no artigo  23 da Constitución de 1975,  que encarna o dereito  de participación política  no

sistema democrático  consagrado polo  artigo  1  da Carta Magan e  esencia  do exercicio  da

soberanía polo conxunto dos cidadáns (véxase a Sentenza de 20 de febreiro de 2002 da sala do

contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía). Conculcal un acordo

plenario desde un órgano colexiado impide o acceso en condicións de igualdade ao cargo público

así como o seu desenvolvemento colocando a uns representantes en condicións de inferioridade a

respeito doutros, máxime cando se lle furta a documentación até a última hora e momento.

Lembramos  que  os  artigos  77  da  Lei  7/1985  e  14.1  do  Regulamento  de  organización,

funcionamento  e  réxime  xurídico  das  entidades  locais  autorizan  aos  concelleiros  a  obteren  do

alcalde cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da corporación e

resulten precisos para o desenvolvemento da súa función; xa nin falemos daquela información que

foi adoptada en acordo plenario e máxime por unanimidade. É máis a Sentenza de 27 de novembro

de  2000  do  Tribunal  Supremo  conclúe  que  a  lexislación  vixente  nin  sequera  exixe  que  os

concelleiros solicitantes dunha información teñan que explicar ou fundamentar a finalidade das súas

peticións, pois é algo implícito ao artigo 22.2a) da Lei 7/1985, ou sexa, o control e fiscalización dos

órganos de goberno. 

A sentenza de 20 de febreiro de 2002 da sala contencioso-admonistrativo do Tribunal Superior de

Xustiza de Andalucía deixa tamén claro que non pode servir de escusa que a convocatoria se tivese

notificado aos  recorrentes con varias  datas  de antelación,  pois  estes deben ter  acceso con toda

facilidade durante todo o período hábil ao efecto, sen pexas, nin obstáculos a toda a documentación.

O tribunal rexeitou as alegacións en defensa da corporación demandada (concello de Punta Umbría,

en Huelva)  que afirma que aos concelleiros  recorrentes  facilitoúselles  copia da documentación.

Porén, non se di que nesas copias faltaban documentos, tal e como se expresa na comparecencia

efectuada perante o secretario da citada corporación. E a mesma sorte desestimatoria debe sofrer a

alegación relativa a que dous dos concelleiros recorrentes xa recibiran a información solicitada na

comisión  informativa  previamente  celebrada  (no  noso  caso  nin  iso!),  como  se  o  dereito  á

información  asistise  a  uns  concelleiros  e  a  outros  non.  O  contido  nuclear  do  debatido  dereito

implica non sofrer dilacións innecesarias que puidesen pór en perigo o efectivo exercicio do dereito

que lle asiste.



Para  máis  INRI  o  informe  fai  referencia  ao  acordo  plenario  do  18  de  xaneiro  e  o

arquitecto asínao con data de 7 de xaneiro. 

II.- CONSECUENCIAS DO INCUMPRIMENTO  

Ao noso xuízo, son entre outras consecuencias as seguintes:

1.-  Do  primeiro  punto  infírese  que o  Goberno  non  levou  a  termo  ningunha  actuación  de

mantemento  desde a  recepción da obra  nin  sequera  encargou  facer ao  técnico  municipal

ningún informe e  avaliación do edificio  cando lle  foi  entregado,  o  cal  é  unah neglixencia

gravísima e  dunha incompetencia  que debería  supor a demisión do responsábel  concreto .

Amais,  o  informe do arquitecto  reforza  claramente  esta  hipótese,  converténdoa en  certeza,  por

exemplo: «presenta problemas polo nulo mantemento recibido» (páxina 2) ou «non lle consta a este

técnico certificado e rexistro no manual de actuacións realizadas no inmoble». 

Isto, entre outras consecuencias, supón que é unha neglixencia no coidado que faría perder a

garantía  aínda  que  se  adotaran  medidas  antes  de  que  esta  finalizase,  que  non  foi  o  caso

incomprensibelmente. Unha neglixencia da que tamén da fe a empresa encargada de elaborar o

informe de deficiencias do sistema de climatización, que tampouco se solicitou até este ano de xeito

incomprensíbel, e que di, entre outras cousas que «la unidad interior tipo conductos situada en el

hall  del auditorio nunca se ha puesto en funcionamiento al  no haber  sido localizado el  control

remoto de la misma».

2.- Non se celebrou unha  comisión de urbanismo para escoitar as diversas solucións achegadas

desde os diversos grupos, que se debía celebrar 5 días antes da sesión plenaria. A consecuencia é

que a Inta decidiu proceder unilateralmente empregando a súa maioría absoluta, polo que son tamén

só súas a responsabilidade pretérita e futura.

III.- NEGLIXENCIA DO GOBERNO DE INTA NA RECEPCIÓN DA OBRA  

A teor do informe do arquitecto municipal e da falta de explicacións e probas por parte do

Goberno debemos concluír que o Goberno recibiu a obra da empresa Antonio Framiñán S.L. en

data de marzo de 2012 sen ter efectuado ningunha comprobación, nin lle encargou un informe

ao arquitecto municipal,  nin a ningunha empresa externa polo que deu o visto bo á obra

recebida e manifestou, xa que logo a súa conformidade aínda que agora queira descargar a súa

irresponsabilidad no goberno anterior.

No entanto, o Goberno anterior (PSOE-BNG) recibiu unha obra igualmente polémica no seu



día  e  actuou  dun  xeito  moito  máis  competente  e  responsábel.  Falamos  da  rúa  Xoan  XXIII

"reformada" (ou deformada) en troca da ampliación até o máximo legal da concesión da auga a

Aquagest (hoxe Viaqua),  en plena campaña electoral e sen concurso público de licitación entre

outras irregularidades graves. 

1.- Acta da Xunta de Goberno Local (XGL) do 18 de decembro de 2008:  «6.1.- Proposta da

empresa "Aquagest, S.A." en relación coa finalización e recepción da obra na rúa Xoán XXIII». No

desenvolvemento do ponto cítanse dous informes técnicos, un do aparalledor e outro do arquitecto

do servizo de urbanismo con data de 27/05/2008 e 17/09/2008. Cítanse 13 propostas por parte da

empresa  de  enmedar  os  erros  e  aínda  se  cita  finalmente  máis  un  informe  do  aparellador  do

18/12/2008 valorando favorabelmente esa proposta da empresa. 

2.- Acta da XGL do 2 de xullo de 2010. No ponto «5.1.- Incidencias na execución da obra na rúa

Xoán XIII. Trámite de audiencia» o acordo, por unanimidade, di que «PRIMEIRO.- Requerir a

empresa  "Aquagest,  S.A."  para  que  subsane  as  seguintes  deficiencias  na  execución  das  obras

detectadas  polo  técnico  do  Concello»  enumerándoas  e  orzamentado  as  actuacións  pendentes

«estímase nun importe de 88.900€ máis IVE correspondente, as correccións non efectuadas das

deficiencias de execución das obras» ao que cumpria engadir «segundo a valoración das obras no

propio  acordo,  importa  o  non  executado  66.000€  máis  IVE  correspondente».  A continuación

dábanselle  15  días  para  alegar  á  empresa  e  propúñaselle  que  o  concello  fixese  as  actuacións

pendentes que abonaría a empresa.

3.-  Acta  da XGL do 22 de  outubro de  2010.  No ponto  «7.2.-  Resolución  de  incidencias  na

execución da obra da rúa Xoán XIII». Recolle as alegacións feitas pola empresa, que acepta pagar

as deficiencias mais non acepta a taxación feita. Logo, os informes do arquitecto municipal con data

de  30/07/2010  e  15/10/2010.  Estes  sumaríanse  aos  informes  de  25/06/2010,  18/12/2008,

27/05/2008 e 17/09/2008. Entón temos xa 6 informes dos técnicos municipais desde a recepción da

obra para subsanar eivas fronte a 1 só no caso do edificio da casa da música e a proposta de Por

Chantada-CUP 4 anos após receberse a obra.

4.- Acta da XGL do 17 de setembro de 2010. No ponto «7.2.- Escrito do persoal do Concello de

Chantada solicitándose asunción de compromisos adquiridos en relación co subministro de auga». 

O Goberno PSOE-BNG négase a continuar coa medida implantada por Manuel Varela de agasallar

coa auga de balde aos funcionarios cando ampliou a concesión da privatización a Aquagest.

5.- Acta da XGL do 22 de outubro de 2010.  No ponto «7.3.- Escrito do delegado de persoal

funcionario do concello de Chantada solicitando a continuidade dos compromisos adquiridos en

relación coa taxa de subministro de auga». O delegado solicita a continuidade da exención da taxa

de subministro da auga implantada por Manuel Lorenzo Varela, como un dos múltiplos previlexios

concedidos con cargo ao erario público a parte do plantel laboral do concello. O Goberno PSOE-



BNG négase novamente e cita parte do informe da intervención (07/07/2010) que di textualmente o

que segue: «tales beneficios fiscais non teñen base legal algunha, polo que procede facturar e pasar

ao  cobro  os  consumos  respectivos  dos  empregados  públicos  sinalados  na  comunicación  de

Aquagest». Do que se deduce, para maior vergoña allea, que a empresa chantaxeoou ao Goberno

PSOE-BNG con estes previlexios implantados por Manuel Varela e que mesmo os descoñecían até

que recibiron a devandita comunicación.

6.- Acta da XGL do 17 de decembro de 2010. No ponto «7.2.- Recurso reposición de "Aquagest,

S.A." contra o acordo Xunta de Goberno Local de data 22/10/2010». Desestímase cun novo informe

do arquitecto municipal, Juan García Pérez o actual arquitecto por certo, de data de 10/12/2010 e

reclámanselle á empresa novamente os correspondentes 112.286€.

7.- Acta da XGL do 28 de abril de 2011. No ponto «7.2. Resolución de incidencias na execución

da obra de reurbanización e renovación de servizos da rúa Xoán XXIII». Acéptase a proposta da

empresa de realizar as melloras recollidas na acta no prazo máximo dun mes. E no segundo punto

dise «unha vez realizadas as mencionadas obras no prazo concedido e previa comprobación

polos servizos técnicos municipais, o Concello de Chantada procederá a recepción formal das

obras de reurbanización e renovación dos servizos da rúa Xoan XXIII». 

Inta pola conta recibiu a obra sen facer ningún informe, deixando pasar a garantía e sen

adotar ningunha medida ao respecto. A primeira medida que se toma é aínda na  XGL do 05 de

abril  de 2016 cando Antonio Framiñán Construcciones  S.L.  reclama a devolución do aval  por

importe de 21.928,15€ e entre as múltiplas deficiencias do edificio só se se lle denega polo «mal

estado da mdeira transitable», cando neste caso concreto a neglixencia corresponde ao concello ao

recibir a obra e non darlle o tratamento indicado no Libro do edificio, do que non había por certo

copia neste concello tendo que solicitalo o arquitecto muncipal a instancia miña2. 

Pola contra hai outros defectos que si poderían entrar nesa garantía, mais que terían que

terse reclamado con anterioridade. Tampouco se cumpriu, ao menos axeitadamente, coas cláusulas

do Prego de contración, por exemplo a cláusula 45 de "Certificación final de obra", cláusula 46

"Prazo de garantía e liquidación do contrato" ou a 47 "Inventario das obras realizadas".

Onde está e que nos di esa certificación final de obra?

IV.- PERDA DA GARANTÍA  

No tocante á garantía (pp. 3-5) o informe do arquitecto municipal conclúe que:

Entendo  que  se  superaron  os  prazos  para  facer  calquera  reclamación  a  calquera  dos  axentes
intervintes na construción que nos ocupa pois as deficiencias sinaladas non poden catalogarse
como defectos que afecten á cimentación, suportes, vigas,  forxados, muros de carga ou outros

2 https://porchantada.files.wordpress.com/2016/01/libro-edificio-chantada-fase-i.pdf 
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elementos estruturais e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a estabilidade do
edificio e que terían unha garantía de dez anos. O resto de deficiencias, como sinala o artigo 17 da
L.O.E, teñen unha garantía de 1 ou tres anos, segundo corresponda.

A.- CONTRADICIÓNS 

No entanto, o 5 de abril de 2016 a XGL di que «tendo en conta o informe do Arquitecto

municipal de que non procede a devolución» da fianza de 21.928,15€ depositada por  Antonio

Framiñán Construcciones S.L e dáselle audiencia á empresa nun prazo de 15 días. Quen minte ou

quen nos toma o pelo a todos? 

Ao respecto cómpre lembrar a Sentenza 497/2005, de 6 de xuño, do TSX de Cataluña que

dita que resulta improcedente a imposición de sancións transcorrido a totalidade do prazo da

garantía, xa que supón que o contrato se consumou e, por iso, as partes quedan desligadas das súas

respectivas obrigas contratuais, polo que non procedería invocar por exemplo o artigo 100 do RD

Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos

do  Sector  Público e  tampouco  facelo  no  caso  da  cuberta  de  madeira  cando  se  trata  dunha

neglixencia do Goberno municipal por non seguir o tratamento axeitado. O concello debería tamén

ter en conta o que se dispón no artigo 102 da citada lei no tocante a que a empresa pode reclamar

xuros de demora.

Só non se daría esta circustancia conforme ao  artigo 236 do RDL a respeito dos vicios

ocultos da construción que podan aparecer dentro do prazo de quince anos desde a recepción

das obras e  que se recolle na cláusula 46 do Prego de contratación (precepto legal que ou

descoñece o señor arquitecto ou é incomprensíbel que non incorpore no seu informe). 

Tentar  solapar  incompetencias  mútuas  nunca  deriva  en  boa  cousa,  como  se  demostra

claramente neste caso, onde desde o informe até a actuación municipal é todo un sen sentido e

alguén terá que asumir as responsabilidades e pedir perdón publicamente.

B.- OMISIÓNS INEXPLICÁBEIS

Na acta da sesión ordinaria do pleno 28 de agosto de 2009, no ponto 4 «Adxudicación

provisional contratación obra: "Edificio municipal de uso múltiple:  escola de música e danza e

oficinas  sindicais"  financiada  polo  Fondo  Estatal  de  Investimento  Local.  Expediente

261/117/2009», recóllese que:

o  señor  Varela  afirma  que  participou  na  Mesa  de  Contratación,  que  o  proceso  fíxose  con
transparencia, e que as ofertas analizáronse por tres técnicos elixíndose a mellor, polo que van
apoiar a adxudicación a esta empresa esperando que cumpra os prazos e non se perda a subveción
do Estado

En consecuencia  a  adxudicación aprobouse  cos  votos  favorábeis  do  PSOE,  do  BNG,  4



membros do PP (hoxe INTA) e cunha única abstención,  a  de Carbón Seijas  do PP.  Amais,  no

primeiro ponto do acordo recóllese «ampliación do prazo de garantía das obras a 5 anos». Tal é

a incapacidade que nin se sabe o que se vota nin o que se aproba. Defitivamente, quédalles grande,

moi grande, gobernar3. 

E tampouco o arquitecto municipal cita este acordo no seu informe, do cal se infire que

descoñece completamente, xa que estando no 2016 non se tería esgotado dita garantía en canto a

prazo, outra cousa é que se teña probabelmente perdido por non ter feito ningún informe

técnico na recepción da obra nin ter seguido os elementares requerimentos marcados no Libro

do  edificio,  do  cal  non  existe  nin  sequera  copia  ou  orixinal  no  concello  de  Chantada

(solicitándoo o arquitecto á empresa Framiñán toda vez que desde a CUP comezamos as pescudas

sobre este tema). 

A maiores, e xunguido ao exposto na epígafe III, subliñamos o disposto no artigo 235.2 do

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei

de Contratos do Sector Público que mesmo tería abalado, segundo a Sentenza 375/2005, de 4 de

maio do TSX de Cataluña, a resolución do contrato unha vez producida a finalización das

obras que son obxecto  daquel,  xa  que cando as  obras  non estean en  condicións de seren

recibidas sinalaranse os defectos observados e fixarase un prazo para pórlles remedio. Se non

se fai así, daráselle un novo prazo improrrogábel ou declararase resolto o contrato. Novamente

o principal responsábel é o Goberno municipal de INTA.

V.- AUSENCIA DE MANTEMENTO

Por  deternos  nalgunha parte  e  non sendo o  noso  papel  realizar  un  informe completo  e

exhaustivo  do  marco  lexislativo,  das  eivas,  etc.  senón  demostrar  como  xa  fixemos  a

responsabilidade do Goberno municipal procede valorar en último termo se houbo ou non ausencia

de mantemento. Ao respecto da ausencia de mantemento o informe do arquitecto di o seguinte:

«Entendo que a falta de mantemento alcanza unicamente ó material que conforma a cuberta

transitable»,  que é  curiosamente o que en XGL de 05 de abril  se  lle  reclama á empresa.

Impresionante.

No entanto,  nin a XGL reclama á empresa,  nin o arquitecto ve neglixencia por falta de

mantemento en moitas outras deficiencias. Vexamos se, conforme ao Libro do edificio, hai ou non

3 Con  anterioridade,  o  15  de  xaneiro  de  2009  o  concello  de  Chantada,  tal  e  como se  recolle  no  1º  ponto  da
correspondente acta da sesión, aprobou o proxecto de obra "Edificio municipal de uso múltiple: Escola de música e
danza e oficinas sindicais".



hai ausencia de mantemento:

A.- O informe do arquitecto sinala fisuras e fendas que explican filtracións por humidades que

afectan ao falso teito, que «corre risco de derrubo existindo, así mesmo, perigo de curtocircuíto»,

deterioraron as portas e guarnicións no soto, asolagado ao fallar as bombas de achique. O Libro do

edificio di, por exemplo na páxina 31:

Si  se  observan defectos,  fisuras  o  ruidos,  deberán ponerse  en  conocimiento  del  personal
técnico adecuado. 
Cuando  fuera  apreciada  alguna  anomalía,  fisuras  o  cualquier  otro  tipo  de  lesión  en  el
edificio,  será  estudiado  por  un  técnico  competente,  que  dictaminará  su  importancia  y
peligrosidad.

Ou na páxina 34:

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia
y estabilidad, pueden ser (sobre todo en losas a la intemperie) el camino de entrada de la
humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras. 
Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión
en  la  estructura,  será  objeto  de  un  estudio  realizado  por  un  técnico
competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de que
sea  imputable  a  la  estructura,  ordenará  los  refuerzos  y  apeos  que  deban
realizarse. 

Suficiente para comprobar que nin o arquitecto municipal, nin moito menos o Goberno, leron o

Libro do edificio así como o mantemento que debe aplicarse, que reiteramos non se encontra

nas  dependencias  municipais  tendo  que  ser  solicitado  á  empresa  a  instancias  de  Por

Chantada-CUP. De feito, sobre as fisuras hai máis dunha ducia de disposicións e o mesmo sobre

humidades. O mantemento para o falso teito vén da páxina 117.

B.-  O informe do  arquitecto  tamén sinala  problemas  de  seguridade,  ora  pola  varanda  das

escadas da Casa da Música, solta no fondo, ora polas proteccións soltas dos chanzos. O Libro do

edificio novamente dispón de prescricións no tocante ao seu mantemento. Na páxina 108 podemos

ler,  por  exemplo,  «la  propiedad conservará,  al  concluir la  obra, una reserva de materiales

utilizados  en  el  revestimiento,  equivalente  al  1%  del  material  colocado,  en  previsión  de

reformas o para corregir desperfectos» ou «si el material utilizado en el revestimiento de las

escaleras es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de agua al

interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico competente».  Na páxina 109 vén o

mantemento polo usuario...

Se  realizará  una  inspección  periódica  del  pavimento,  observando  si  aparecen  en
alguna zona roturas, bolsas o desprendidos, en cuyo caso se repondrán las piezas afectadas. 

Cada 3 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía,
observando si  aparecen en alguna zona flechas excesivas o cualquier otro tipo de defecto
apreciable. 



Cada  5  años,  aproximadamente,  se  realizará  una  inspección,  o  antes  si  fuera
apreciada alguna anomalía, observando si aparecen fisuras. En el caso de ser observados
algunos  síntomas,  serán  estudiado  por  un  técnico  competente,  que  determinará  su
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 

C.- INEXISTENCIA DE REXISTRO DE ACTUACIÓNS

Outra proba da falta de mantemento é a que recoñece o propio informe do arquitecto: «non

lle consta a este técnico certificado e rexistro no manual de actuacións realizadas no inmoble»

ou «non lle consta a este técnico a existencia de certificado de tratamento da cuberta».

VI.- SOLICITUDE

En virtude do exposto demandamos na sesión ordinaria da Corporación de Chantada do 9 de maio

de 2016:

1.- Que se constitúa, conforme ao acordado no mes de xaneiro unha comisión para

arbitrar solucións comúns, mesmo se é preciso licitando un concurso de ideas.

No seu defecto que se fundamente calquera proposta ou alternativa dada nas disposicións do

Libro do edificio  e nunha proposta de subsanación de erros integral e mediante proxecto e

licitación. Abonda de trapalladas e chapuzas.

2.- Que se aclaren as contradicións entre o informe do arquitecto e os procedementos

seguidos polo Goberno.

3.- Que se elabore un informe exhaustivo por parte do arquitecto municipal tendo en

conta o sinalado neste informe feito pola candidatura de unidade popular Por Chantada.

Rogamos  seriedade,  rigor  e  veracidade.  Que  no  mesmo  se  inclúan  cantas  actuacións  se

desenvolveran  até  o  momento,  as  que  se  teñen previsto  realizar alén  do  xa  indicado  nos

acordos de xaneiro e o exposto ut supra.

3.- Que se depuren as pertinentes responsabilidades e solicitamos a dimisión de quen

recibiu  a  obra  irresponsabelmente  e  sen  seguir  o  procedemento  nin  daquela  nin

posteriormente no mantemento do edifico.

4.- Que este informe se anexe á acta do pleno do 9 de maio de 2016.

Chantada, 3 de maio de 2016.


