
Preguntas por escrito para o pleno ordinario do concello de
Chantada do día 11 de xullo de 2016

Visto que hai unha cantidade notábel de asuntos que fican sen resposta nos diferentes plenos, desde
Por Chantada-CUP rexistramos as seguintes cuestións para o pleno do día 11 de xullo de 2016 para
termos así resposta e de acordo co disposto no terceiro parágrafo do artigo 97.7 ROF sobre esta
cuestión. 

Agradecendo de antemán as respostas a entrega destas preguntas, naturalmente, non é incompatíbel
coa  formulación  doutras  preguntas  oralmente  se  así  se  estima  oportuno  deste  o  noso  grupo
municipal.

Atentamente,

Antón Fente Parada, voceiro do grupo municipal Por Chantada-CUP

1.-  Consultouse  o  albarán  das  facturas  en  penso calórico  das  piscinas  e  que  ascendían  a
18.105€ e sen figurar os quilos co cal tórnase imposíbel facerse unha idea do custe?

2.- Pódese xa explicar que nunha factura de Wurth figuren 500€ en silicone? 

3.- Do mesmo xeito, queremos que se nos aclare a subscrición con La Voz de Galicia que ten El
Enjambre  e  paga  o  concello  sen  existir  ningún  convenio  tal  e  como  se  afirmaba  na
documentación oficial. 

4.- Que se nos aclare a sanción de 300€ da Confederación Hidrográfica pola que preguntamos
en maio.

5.- Que medidas se tomaron en relación ao Decreto 63/2016 por unha sanción de tráfico por
exceso de velocidade? 

6.- Pasados dous meses, están en condicións de mostrarnos a composición química do produto
empregado nas rúas da vila, xerando alarma social e que polos efectos cremos que é glifosato?

7.-  No pasado pleno fixemos  un rogo para que trouxese  a este  pleno unha ordenanza ou
regulamento para feirantes,  así  como instalar máis lixeiras.  Debe ser a terceira vez que o
solicitamos. O Goberno vai tomar algunha medida ou vai seguir sendo cómplice de que o río
siga servindo de vertedoiro nos días de feira e de que a imaxe que transmitan as rúas eses días
sexa pésima?



8.-  Congratulámonos  polo  prazo  de  ampliación  do  PXOM  (XGL 07/07/2016),  aínda  así
sorprende que saía a ampliación anunciada no xornal sen ter saído no DOG. A que se debe
isto? Non cren que deberían ter esperado a que saíse publicado no DOG? Que días veu a
empresa EPTISA en todo este tempo? Que días vai acudir a partir de agora? Vai participar
nos actos parroquiais que dixeron ían facer? 

9.- Como se acepta unha factura (nº A001/16-03 de 1 de marzo de 2016) da Fundación Amigos
de Galicia polo concepto de axuda ao plano de loita contra a pobreza e a exclusión social e se
carga na P.O. 231.227.99 de Outros traballos realizados por outras empresas? 

Como se fai isto cando se sabía que a P.O. da subvención de 5.000€ a esta entidade era a
231.489.00? 

Na XGL do 21 de xuño de 2016 ratifícase o erro mais xa fora abonada? 

Como é que entón figuraban 2.000€ e agora se aproban e recoñecen 2.486,82€? 

10.- O parque  infantil  do  Sangoñedo  atópase  nun  estado  lamentábel.  Varias  mais  e  pais
dirixíronse a nós e mesmo nos transmitiron imaxes con obxectos punzantes ao descuberto no
parque  infantil  do  Sangoñedo.  Demandan  que  se  fagan  actuacións  para  a  súa  correcta
conservación, teñen xa pensado facer algo ao respecto? 

11.-  A XGL do 3 de maio aprobou un 30% de horas complementarias para unha traballadora
social  a  tempo  parcial  atinxindo  o  máximo  permitido  polo  ET  de  30%  en  horas
complementarias, que antes da última reforma era do 15%. 

Hai  que  ter en  conta  que o  Estatuto  dos  traballadores non permite  facer horas  extras  na
modalidade de media xornada e, nos restantes casos hai un límite anual de 80 horas que,
preferentemente,  os  organismos  públicos  deben  compensar  mediante  días  libres  e  non
pagándoas, segundo o Consello de Contas da Galiza. 

Amais,  a  decisión  fundaméntase  nun  informe dos  Servizos  Sociais  sobre  a  necesidade  de
contar con dous traballadores  a xornada completa.  Gostaríanos ver ese  informe e  que se
remitira ao conxunto dos grupos da oposición. 

O remedio neste caso era moito máis doado: unha modificación orzamentar para contratar
outro traballador social  e  tirar a dedicación parcial.  Esta decisión non deixa de ser unha
decisión política, aínda que se tente amparar nun informe dos Servizos Sociais. Amais, desde o
noso grupo consideramos precisa a máxima transparencia nestes casos, máxime cando se trata
dunha  traballadora con relación familiar directa cun dos membros do Goberno. 

11.1.-  En definitiva,  ao non tratarse da única traballadora dos Servizos Sociais a xornada
parcial  porque se escolle a esta traballadora en concreto?
11.2.-  A canto  vai  ascender  o  custe  desde  30%  de  horas  complementarias,  custes  da  SS
incluídos?
11.3.- Queremos tamén, dunha banda, saber o impacto que tería esta medida, do ponto de
vista legal, de cara a modificacións posteriores do contrato en favor da traballadora; e, doutra
banda, que se nos remita o informe dos Servizos Sociais no que se quere amparar esta decisión
política.

12.- Nas facturas numeradas como 808 e 809 da XGL do 03/05/2016, emitidas por Sistemas



Dixitais  Avanzados,  aparecen   4.272,41€  por un  escáner e  unha  impresora  e  logo  cobrar
736'71€ a maiores só pola súa instalación, o cal parécenos excesivo. Ten algunha xustificación?

Igualmente comprobamos que a impresora multifunción máis cara de Brother custa 1.138€
(Modelo  MFC-L9550CDWT)1.   É  así  como  se  vai  á  mellor  oferta  non  violentando  o
contemplado no propio Plano de axuste? Non cren que por un procedemento de contratación
aberto se terían aforrado parte deses 5.009'12€?

13.-  Estase  velando  pola  igualdade  no  tocante  ás  terrazas  e  que  os  usos  se  axusten  á
Ordenanza fiscal nº19 do concello de Chantada (BOP 15/03/1999)? 

Permítese a ocupación permanente da vía pública? 

Cantos estabelecementos están pagando a taxa municipal correspondente?

14.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2016 e o Suplemento de crédito 1/2016

No pleno de xaneiro (pontos 5 e 6) o Goberno decidiu impulsar o Recoñecemento extraxudicial
de  crédito  1/2016 e  o  Suplemento  de  crédito  1/2016 cos  votos  en  contra  da  oposición  que
apresentou,  no  caso  de  Por Chantada  e  o  PSOE,  reclamacións  no  período  de  exposición
pública.

Na comisión informativa previa ao pleno ordinario do 7 de marzo deuse marcha atrás a pesar
de ter remitido nos días previos un voluminoso informe da intervención que desestimaba os
recursos da oposición.

Na XGL do 15 de marzo de 2016 decidiuse incorar formalmente o expediente de revisión de
oficio segundo o acordado do pleno do 7 de marzo. Suspendíanse así o pago de 630.486, 98€ en
concepto de obras supostamente menores (extremo que puxemos reiteradamente en causa e
así o seguimos acreditando) de arranxo de pistas ás empresas Obras y Viales de Galicia S.L. e
Fevisa Vías y Obras S.L outorgándolles 15 días de audiencia.

No  entanto,  non  se  continuou  co  procedemento  até  cáseque  2  meses  despois  na  XGL
extraordinaria de 24 de maio de 2016. Nesta acórdase: 

Primeiro.- Que polo Sr. Alcalde, como Presidente da Entidade Local, segundo o provisto no
art. 32 do Decreto 91/2015, se solicite formalmente o ditame preceptivo do art. 102 da Lei
30/1992, a emitir polo Consello Consultivo de Galiza no procedemento de revisión de oficio
de actos administrativos e declaración de nulidade dos mesmos, acompañando a solicitude
da  certificación  do  presente  acordo  e  de  toda  a  documentación  dos  expedientes
administrativos que teñen que ver con este asunto, debidamente ordenada e indiciada.

Segundo.- Incorporar como proposta de resolución do órgano consultante a de declarar
nulos  os actos  administrativos relativo á execución de obras en camiños por parte  das
empresas "Obras y viales de Galicia SL" e "Fevisa vías y obras S.L", por un importte total
de 630.486,98€, pola carencia de dotación de crédito orzamentario dispoñible suficiente
para unhas obras consideradas como menores.

Tendo en conta que as facturas máis serodia de cantas constaban no expediente orixinal é do
31  de  decembro de  2015 e  que  o  Consello  Consultivo  pode tardar até  finais  de  2016 ou
comezos de 2017 en emitir o seu ditame, xa que agosto é un mes inhábil, e aínda a comezos de

1 http://www.mundobrother.com/-multifuncion-laser-color/947-mfc-l9550cdwt-4977766736459.html 

http://www.mundobrother.com/-multifuncion-laser-color/947-mfc-l9550cdwt-4977766736459.html


xullo o expediente seguía sen remitirse: 

14.1.- Calcularon ou vano facer os xuros de demora que poden reclamar as citadas empresas? 
14.2.- Se se declaran nulos como se vai afrontar o pago dos 630.486,98€? 
14.3.- Enviouse por fin xa o expediente? Que día? Cal é a causa deste atraso tan dilatado
desde  a  toma  do  acordo  nun  caso  de  extrema  urxencia  e  que  nos  vai  custar  unha  boa
cantidade de fondos públicos?
14.4.-  Vai  asumir  este  goberno  algunha  responsabilidade  por  actuar  de  xeito  totalmente
irregular e pernicioso para as arcas públicas?
14.5.-  Transcorrendo un ano íntegro só en xuros vanse pagar máis de 63.000€, máis do que
suporían as bonificacións no IBI que se negaron a aprobar para o medio rural e para familias
numerosas. Isto sen ter en conta que cantidade a reintegrar total 693.535,678 é suficiente para
atrasar aínda máis o pagamento por falta de liquidez. Como estudan facer fronte a isto?

15.- Xuízos de persoal

15.1.- Prodúcense continuamente litixios cos traballadores do concello, reponde a algún feito
en concreto?

15.2.- Se se reclaman, por exemplo, trienios é necesario chegar até o contencioso? 

15.3.- Porque non se evita este sobrecusto reiterado para as arcas municipais?

Exemplos: 
SENTENZA 248/2016 (XGL extr. 24/05/2016)
Condénase ao concello a abonar 2 trienios a unha traballadora por valor de 631,44€ polo período
comprendido entre o 1 de outubro de 2013 e o 30 de setembro de 2014. A maiores as costas do
procedemento. 
Ou  a  SENTENZA 51/2016  (Decreto  88/2016)  que  condena  ao  concello  a  abonar  un  total  de
1.533,24€ a maiores dos custes do procedemento xudicial (600€) e a multa (358€) co cal ascende a
un total de 2.491,24€

Levamos pouco máis dun ano nesta Corporación e os casos e os custos sucédense.

16.- Decreto da alcaldía de 31 de maio de 2016

No BOP nº 142 correspondente ao 21 de xuño figura que por decreto da alcaldía de 31 de maio
de 2016 se aprobou o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán a licitación
do “Selado e clausura do vertedoiro de residuos da construción e demolición fase II” cun
orzamento de 85.35517€ aos que cómpre engadir 17.924,58€ de IVE, sumando un total de
103.279'75€ segundo se recolle no Decreto 107/2016. 

Entendemos  que  é  unha  das  actuacións  que  esixe  o  convenio  asinado  coa  Consellaría  e
aprobado no pasado pleno de maio. A pregunta é: 

16.1.- a subvención da Consellaría a canto ascende? 
16.2.- Cubre o gasto total? Se non é así a canto ascende o que achega o concello? 
16.3.-Tendo en conta que o Decreto 107/2016 foi asinado o 31 de maio e que o Convenio se
aprobou polo pleno xa o día 9 de maio, non era posíbel evitar xustificar na urxencia unha
contratación superior aos 103.000€?

17.- Telefónica



Tiñanos entendido que o concello negociara as liñas telefónicas con R. No entanto, no Decreto
99/2016 figura un recibo de teléfono “campo de fútbol” do mes de abril por importe de 49,40€ .
Rogamos que se nos aclare esta cuestión.


