
Á alcaldía e Goberno do concello de Chantada

PREGUNTAS  FORMULADAS  POR  ESCRITO  POLO  GRUPO  POR  CHANTADA-CUP

PARA A SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DE CHANTADA CORRESPONDENTE AO 23

DE XANEIRO DE 2017

Antom Fente Parada, voceiro do Grupo municipal Por Chantada-CUP, invocando artigo 97.7 do

ROF e con 24 horas de antelación rexistro os seguintes ROGOS e PREGUNTAS para que sexan

contestados  na  sesión  ordinaria  do  23  de  xaneiro  que  vai  celebrar  o  PLENO  do  concello  de

Chantada.

1.-  Pago  de  “subvencións  encubertas”  mediante  o  método  do  abono  de  facturas  sen

transparencia nin información pública

O abono de facturas como técnica para outorgar “subvencións encubertas” é un feito habitual neste

concello do que, a continuación, poremos algún exemplo recente. No entanto, isto contradise co

acordado por este pleno no tocante á transparencia e publicidade na concesión de subvencións que

no  concello  de  Chantada  seguen  sendo  todas  nominativas  e  non  de  concorrencia  competitiva

outorgando así as mesmas oportunidades a todos os colectivos e non unha discrecionalidade total na

súa concesión. O noso grupo entende que este método nin favorece a publicidade nin a igualdade e

a valoración do mérito, ao contrario redunda nunha adxudicación a dedo de fondos públicos que é

propia de réximes clientelistas.

1.1. Excursións El Enjambre

Figuran con frecuencia viaxes pagas á empresa Manolete Bus en concepto de viaxes das Escolas

Deportivas, mais a nosa sorpresa foi ver que ultimamente tamén se financian autocarros para outros



colectivos. Por exemplo, a factura nº 1.237 onde se paga unha viaxe a El Enjambre por importe de

412,50€.

a) En base a que explican estes pagos e porque non se licitan publicamente rendendo contas do uso

dos fondos públicos? Porque non se fan subvencións en réxime de concorrencia competitiva cunhas

bases públicas para que todos os colectivos podan acceder a elas en igualdade de condicións?

1.2.- Reunión de empresarios de Lugo  

Parece que o ultraliberalismo subvencionado é unha das prioridades deste goberno, que nega

logo fondos para outras necesidades, segundo se desprende dos 1.089€ abonados mediante a factura

nº 1240 polo Concello de Chantada para a realización do Congreso de Empresarios de Lugo no que

participou, entre outros, Amancio López Seijas paradigma do ultraliberalismo subvencionado.  

a) Poden explicar  como é  que o concello de  Chantada non só cedeu o auditorio  mais  pagou

mediante esta factura nº 1240 o custo do evento? 

b) En concepto de que gasto se xustifica este pago? 

c) Foi pedido por escrito ou verbalmente esta axuda e que criterios se seguiron para aceitar dito

pagamento?

2.-  Cemento rápido Maxplug

Na factura  nº  1363 figura  cemento  rápido Maxplug para  obras,  onde 100 quilos  se  pagaron a

1.234,20€ un prezo que nos parece excesivo para esa cantidade1. 

a) Rogamos que se nos remita en pdf esa  factura e a nº 1364 xa que na referencia da acta da XGL

correspondente non se especifica a cantidade de formigón. 

b) Tamén por enésima vez solicitemos que se concrete o máximo posíbel nos conceptos pois doutro

modo non se pode desenvolver unha fiscalización e seguemento rigoroso do emprego dos fondos

públicos.

3.-  Comidas

Na factura nº 1462 figuran 22 comidas por un importe de 653,40€ o que equivale a 30 euros o prato

unha cantidade bastante elevada para o habitual na hostelaría chantadina. 

a) A que se deberon estas comidas?

1 http://www.rufinonavarro.com/sites/default/files/fckeditor/material_construccion.pdf 

http://www.rufinonavarro.com/sites/default/files/fckeditor/material_construccion.pdf


b) Ao longo do ano o concello de Chantada destina varios milleiros de euros a comidas de diversa

índole, como a comida que se fai na Feira do Viño, comidas que se pagan a terceiros... Porque non

se limita totalmente o pago de comidas por parte do concello de Chantada asinando un convenio

cun prezo fixo para os casos de protocolo estritamente necesarios cun local concreto da vila?

c) Estudaron cando caduca a concesión dos pendellos do campo da Feira Vello? Teñen pensado

facer algo ao respecto? Rogamos se nos remita o acordo da concesión para termos coñecemento

do mesmo.

4.- Telefone 982 44 02 80

O concello de Chantada segue pagando facturas telefónicas con Telefónica e non só con R, xa que

está pagando os telefones do campo de fútbol. 

a) A que se debe isto? 

5.- Postes de formigón

Vimos detectando que ao longo da lexislatura a empresa Rabelas S.L. ten o “monopolio” na

contratación do concello no que concerne ao tendido e alumeado público e só nos últimos 6 meses,

desde xuño, facturou máis de 5.000€ co concello, existindo períodos previos dunha facturación máis

elevada. No entanto, semella que existen no mercado prezos moito máis competitivos. Na factura

nº1717, por exemplo, cóbrase por dous postes en Camporramiro e Requeixo 1.540,79€. 

a) Porque non valoran ofertas alternativas a prezos de mercado máis competitivas?

b) Solicitáronse algunha vez propostas a outras empresas para este tipo de actuacións? En caso

afirmativo, rogamos se nos transmitan os comprobantes.

6.- Fogos festas patronais 2016

Gastáronse máis de 9.000 euros en fogos de artificio nas festas patronais que vén de pagar o

concello, segundo consta na acta da XGL do 13/12/2016. Vendo o que se destina, infelizmente, a

outros capítulos bastante máis prioritarios como agro, comercio, exclusión social,  etc. queremos

deixar constancia do noso desentimento. 

a) Canto gastou o concello nas festas patronais? 

Segundo as nosas contas o concello deu unha subvención nominativa por valor de 40.000

euros para a entidade organizadora e 12.500€ en subvención e factura para o Folión de Carros. A



maiores as facturas nº 1.454, 1.456, 1.457, 1.458, 1.466,  1.503, 1.506, 1.508, 1.541, 1.542, 1.551,

1.716, 1.882... e outras que imaxinamos que non nos foi posíbel detectar. Totalizan 67.073,43 €,

bastante máis do que o Goberno dixo en pleno que se destinaba para este fin. 

b)  Poden  indicar  os  importantes  e  conceptos  exactos  de  todas  as  facturas/subvencións

abonadas polo Concello de Chantada con relación ás festas patronais de 2.016?

7.- Factura nº 1.784

Na devandita factura, Orlando Otero Fernández factura 1.573 euros por horas da excavadora

para o obradoiro Serra do Faro II, mais non se especifican cantas. 

a) Rogamos que se nos indiquen, a ser posíbel, con copia da factura para o cálculo do custe de

cada hora. 

b) Valóranse nestes supostos varias ofertas?

8.- Asesoría enerxética e subvención eficiencia enerxética concellos

Figura na XGL do 13/12/2016 a factura nº 1749 con Eurintec Enxeñeiros polo concepto de

asesoría enerxética da facturación eléctrica do concello de Chantada, cuxo importe é de 1.749,09.

Recoñecementos  sorpresa após  negarse  a  asumir  un plano de  aforro  enerxético  con medidas  e

financiamento concreto que propuxemos no seu día. 

a) Que resultados tivo e en que consistiu exactamente? 

b) Existe algún informe? En caso afirmativo, pódesenos remitir? 

c) Porque non dan o paso de incluír o concello na cooperativa enerxética galega Nosa Enerxía

fóra do oligopolio das grandes eléctricas e con prezos vantaxosos?

d) No DOG do 30 de decembro de 2016 publicouse a ORDE do 23 de decembro de 2016 pola que

se estabelecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de

axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa

operativo Feder Galicia 2014-2020, dirixidas á mellora enerxética dos edificios de vivendas de

titularidade dos concellos galegos. Desde o Goberno municipal fixéronse as xestións pertinentes

para pedir algunha axuda e, se é así, para que edificios?

9.- VERQUIDOS AOS RÍOS DO CONCELLO

9.1.- Verquidos ao río Enviande 



Como  é  público  o  noso  grupo  apresentou  alegacións  ao  expediente  de  vertido  ao  río

Enviande en canto o Goberno local non fixo ningunha actuación, a pesar de que o vertido afecta

directamente ao noso concello e veciñanza. No entanto, nunha sesión desenvolvida no local social

da  Asociación  de  Viciños  Torre  de  Arcos  o  concelleiro  Diego  Otero  referiu  que  o  arquitecto

municipal e o goberno ían realizar varias actuacións.

a) Poden referir cales son estas actuacións e a fase en que se encontran?

9.2- Verquidos ao río Asma

Por enésima vez nos últimos anos o río Asma sofreu un verquido sen que se faga nada para

arranxar esta situación de contaminación reiterada do río, iso si falamos de proxectos como encorar

a  auga  para  embarcacións  tradicionais  cando  Chantada  xa  ten  un  encoro  cuxo  custe  social,

ambiental  e  económico  foi  terríbel  e  cando  o  concello  non  axudou  nada  a  recuperación,

conservación e divulgación das barcas do Miño. 

O día 14 de outubro de 2016 chegounos un vídeo tomado desde a ponte das piscinas sobre

un verquido directo ao río e, desta volta, non é a tubaxe de sempre senón unha situada metros máis

arriba. 

a) Puxemos os feitos en coñecemento do Seprona e rogamos que, dunha vez, actúen para sanear o

río. Un río é fonte de recursos e ben xestionado mesmo de turismo e pesca deportiva, mais en

ningún caso pode ser un vertedoiro. 

O que non é de recibo é que a política do Goberno de Manuel Lorenzo Varela sexa pagar

multas  como  os  6.707,25€  correspondentes  a  sancións  por  vertidos  da  Confederación

Hidrográfica  que  tiveron  que  pagar  á  Axencia  Tributaria  (Decreto  155/2016)  e  11,88€  á

Consellaría de Facenda da Xunta da Galiza (Decreto 208/2016). 

b.- Teñen algunha explicación para este dispendio?

c.- Por certo, sabemos por ese mesmo Decreto 155/2016 que o concello pagou á Xunta da Galiza

en concepto de canon de saneamento de Augas da Galiza 5.640,46€, mais levamos máis dun ano

esperando para saber canto recibiremos de Augas de Galiza. Fixeron xa ese trámite ou cómpre

agardar outro ano?

10.- FONTES PÚBLICAS 

10.1.- Fonte d'A Ponte



Usuarios da fonte d'A Ponte dirixíronse ao noso grupo municipal para manifestar que a fonte

se encontra lixada moitas veces e que a teñen que limpar os viciños. Segundo manifestou algunha

persoa, tense dirixido en máis dunha ocasión ao concelleiro de Medio Ambiente obtendo promesas

que nunca se cumpren. 

a) Rogamos, conforme á petición dos usuarios, que se limpe periodicamente para mantela

decente, dado o alto volume de usuarios que ten, e que se instale unha papeleira nas inmediacións.

Convén lembrarlles, dados os precedentes, que estamos nun bairro histórico polo que os elementos

que se instalen na zona deberán ser de madeira e non monumentos ao feísmo. 

b) Rogamos que se analice esa auga periodicamente por saúde pública, o cal lle rogamos

que o fagan coa máxima celeridade, así como con outras fontes públicas (ao menos dúas veces no

ano).

10.2.- Fonte do pavillón

Tamén un grupo de usuarios da fonte do pavillón manifestan que esta bota un fío e din que

se encontra suxa. 

a) Rogamos que o concello proceda a súa limpeza e estude se é posíbel restituír un caudal

maior ou se isto se debe á seca. 

11.- Piscinas municipais

Algunhas persoas tamén nos informaron que xa van varios días que a auga da piscina está

fría, mesmo estudan interpor unha reclamación colectiva que é o que menos necesita un servizo

público que é deficitario en aproximadamente 30.000€ e precisa de máis asociados e non menos.

a)  A que se deben estes problemas? Que pensan facer para solventalos?

b) Rogamos que no orzamento para 2017 as contas da piscina se podan diferenciar e seguir con

maior transparencia, reclamación que vimos facendo ao longo de toda a lexislatura.

c) Cal foi o balance económico do 2016?

12.- Memoria histórica

No Decreto 155/2016, como tantos outros redixido en castelán, empréganse designacións do rueiro

que xa non están en vigor e que pertencen a elementos asociados co réxime fascista como José

Antonio Primo de Rivera. 

a) Rogamos que se corrixa isto e non volva acontecer en futuros decretos.



13.- Regulamento interno do concello de Chantada para evitar o pago de multas do seu 

persoal laboral que non lle sexan imputábeis

No pleno de setembro preguntei polas medidas que adoptara o concello para evitar pagar

multas do seu persoal laboral que non lle correspondesen. 

a) Levouse a termo algunha actuación para concretizar por escrito este compromiso adquirido  4

meses despois daquela petición?

14.- Ordenanza para venda ambulante e terrazas

Por enésima vez o lixo e desta volta até unha liorta entre ambulantes demostran a urxencia

de  facer  unha  ordenanza  para  regular  esta  actividade  nos  días  de  feira.  Xa  recibimos  vairas

promesas  de  que  se  estaba  traballando nela,  mais  pasan  os  mesmos  e  seguimos  sen  novas  da

ordenanza.

a) En que estado se encontra a cuestión?

b) Igualmente, hai numerosas terrazas en Chantada que parece ser non cumpren coa ordenanza

vixente, a cal de todos xeitos necesita ser revisada a fondo. Están traballando nisto? Que é o que

van facer para evitar a actual discriminación cos locais que si cumpren a lexislación?

15.- Mercadorías perigosas

A XGL extraordinaria  do  27  de  decembro  de  2016  autorizou  un  curso  de  mercadorias

perigosas nas inmediacións do mercado gandeiro (ponto 3.3.),  que se impartiu o 07/01/2017 ás

13:00 horas. 

A) Que medidas adotou a polícia local? 

B) Existe algunha normativa municipal que regule estes usos?

C) Que lexislación é aplicábel e permite impartir este curso a tan pouca distancia de vivendas e

dun recinto público de singular importancia?

16. Disciplina urbanística



16.1.- Bar Sylt

Entraron no rexistro municipal dous escritos de Marina Vila, propietaria dunha vivenda na

rúa Uxío Novoneyra nº 44, do 11 de agosto de 2016 e do 26 de setembro de 2016. No entanto, só

vimos referencias aos mesmos na acta da XGL do 04/11/2016 sen que se tivese adoptado ningunha

medida ao respecto a pesar dos evidentes contratempos (filtracións de humidade, malos cheiros,

ruídos, supresión de vistas e luminosidade, celebración de actividades sen licenza...) que sofre a

veciñanza afectada pola reforma ilegal  da terraza do citado estabelecemento,  segundo se di  no

informe do arquitecto municipal.

a) Hai algunha novidade ao respecto e, se é así, que órgano e con que data adoptaron o acordo?

Porque non se suspenderon as obras e as actividades molestas?

b) Que resultado tivo a audiencia e que teñen pensado facer ao respecto?

c)  Porque  sistematicamente  o  concello  non  actúa,  creando  viciños  de  primeira  e  de  segunda

categoría,  contra violacións  flagrantes  da disciplina  urbanística que  afectan  ao benestar  e  ao

direito ao descanso dos viciños?

d)  Comprobou  a  policía  local  os  extremos  expostos  no  escrito  da  afectada  datado  do  27  de

decembro?  En  caso  negativo,  porque  non  se  adotou  ningunha  medida  e  en  caso  afirmativo

pódesenos remitir o correspondente informe?

e) Porque a afectada tivo que solicitar a documentación xa en dúas ocasións sen que se lle teña

informado a pesar de ser afectada directa e mesmo terse iniciado o expediente por un escrito seu?

16.2.- Casa Líncora

Mediante escritos do 27 de maio de 2016 Paula Regal Montes, rexistrados o 30 de maio no

Concello, solicitou a paralización imediata das obras e actividades ilegal realizada no número 37 da

rúa Rosalía de Castro por parte de Casa Líncora, S.A., condenada por despedimentos improcedentes

xa en 2007, e relacionada co grupo Hotusa. 

Segundo  lle  consta  a  este  grupo  a  empresa  adquiriu  un  baixo  no  seu  día,  mais  está

empregando vivendas de uso residencial tamén como oficinas no mesmo inmóbel, testemuñándose

obras en zonas comúns sen permiso da comunidade nin licenza de ningún tipo. Isto tense mesmo

documentado mediante acta notarial.



A) Porque en todo este tempo o concello o único que fixo foi dilatar as actuacións no tempo? 

B)  É  certo  que,  segundo  recoñecen  testemuños  oculares,  un  membro  do  goberno  presionou  á

reclamante para incitar a esta á venda do inmóbel afectado?

C) Porque se permite que se infrinxa a ordenanza municipal vixente (nº2 Edificación Fechada ou

en liña)?

D) O 15/07/2017 a afectada emitiu escrito á policía local do concello de Chantada no que fai

referencia  aos  escritos  apresentados,  pois  «o  uso  non  residencial  que  se  lle  está  dando  ás

anteriores vivendas non está permitido, contrariando a Ordenanza 2 do concello de Chantada,

dedicada á Edificación Fechada ou en liña» e «a pesar da gravidade do comunicado ao Concello

de Chantada, non tiven constancia nin coñecemento de que por parte do mesmo se abrise ningún

expdiente  nin  se  investigasen  os  feitos».  A  policía  local  non  se  personou  até  o  08/09/2016,

levantando  acta,  que  explicación  teñen  para  esta  demora  cando  se  están  comunicando  feitos

presuntamente delitivos? 

E)  O 22/09/2016 a afectada emite  un novo escrito  á concellaría de urbanismo que se une ao

primeiro emitido a este mesmo destinatario o 30/05/2016 e no que se di «tras apresentar ambos

escritos non recibín ningún tipo de comunicación por parte do Concello (...)  a pesar de que o

artigo 42.3 Lei 30/92 sinala claramente que a Administración ten obriga de resolver nun prazo

máximo de 3 meses desde a data en que a solicitude do interesado entrou no rexistro do órgano

competente  para  a  súa  tramitación».  Porén,  isto  nin  se  levou  á  XGL imaxinamos  que  para

agochalo aos membros da oposición. Teñen algo que alegar sobre estas dilacións que perxudican a

vítimas inocentes por desertar de aplicar as competencias propias do concello?

F) O 30 de setembro de 2016 a afectada apresenta máis un escrito indicando que, a pesar de ser

afectada, «a día de hoxe aínda non me foi entregada dita acta coas fotos correspondentes que

sacaron  os  axentes  [da  policía  local]».  Son  conscientes  da  gravidade  dos  feitos  e  da

responsabilidade da deixadez municipal? Porque dilataron a entrega dunha acta que afecta a unha

afectada e porque non lle remiten os acordos que lle afectan?

G)  A  acta  da  policía  local  di  que  se  procedeu  á  «inspección  ocular  das  obras  en  cuestión

apreciando (...) efectivamente» obras e que «é evidente a recente instalación de diversas tuberías»

do que dan fe as fotos do informe. Tamén se indica que «consultado o departamento de Urbanismo

deste Concello, constan licenzas de obra menor –Decretos 272/2015 e 102/2016–; pero non en

concreto  para  as  referidas  anteriormente».  Perante  esta  contundencia  como  explican  a  non

adopción de medidas inmediatas? 



H) Existe acta notarial do 08/09/2016 que dá fe igualmente de obras e actuacións no edificio.

Porén, o concello só tratou este asunto en data tan serodia como o 04/11/2016 (XGL) no que se fai

referencia a un informe do arquitecto do servizo de urbanismo, Juan García Pérez, que conclúe que

«non corresponde incoar expediente de reposición da legalidade», pois «non se obseva a execución

de  obras  nin  indicios  de  que  se  realizasen  obras  recentemente».  Como poden  explicar  que  o

arquitecto municipal contradiga o exposto pola policía local e unha acta notarial? Son conscientes

do que se desprende desta forma de actuar? 

I) Tamén se di que «dado que se está realizando un uso sen o título habilitante (...) a Alcaldía

dispoñerá  a  suspensión  inmediata  do  devandito  acto  e  procederá  a  incoar  o  expediente  da

legalidade comunicándollo ao interesado». No entanto, non se paralizou a actividade en ningún

momento e mesmo a XGL acordou «declarar que non procede actuar respecto ás obras que se

denuncian». Como xustifican isto en canto se perturba día si e día tamén o direito ao descanso e os

direitos civís dos afectados?

L) O 22/11/2016 a Valedora do Pobo indica  que  o «o Concello de Chantada persiste  na súa

actitude de non enviar a información requerida» que non foi remitida até o 01/12/2016 após 3

requerimentos. Novamente dilacións... teñen algo que alegar?

LL)  O  13/12/2016  a  XGL no  ponto  3.8  acorda  que  «por  parte  do  arquitecto  do  servizo  de

urbanismo se informe acerca das alegacións formuladas por dona Paula Regal Montes constatadas

por acta notarial número 742, de 08/09/201065, de don Eduardo Díez Fernández-Barbé».Como é

posíbel  que  podan dilatarse  así  as  actuación con informes  contraditorios  e  facendo sorportar

prexuízos constantes á vítima da ilegalidade en canto non se adopta ningunha medida contra quen,

de xeito claro e flagrante, comete a ilegalidade?

M) O 14/12/2016 a interesada tivo que novamente molestarse apresentando novamente un escrito

no que recorda que «como denunciante ou interesada (...)  de conformidade co estabelecido no

artigo 35.1.a) da Lei 30/92 (actual art. 53.1 .a) Lei 39/2015), teño direito a coñecer o estado de

tramitación do procedemento en que figure como interesada así como obter copia dos documentos

contidos en dito procedemento». Como é que se vulneran así os direitos dunha viciña por parte do

concello de Chantada?

N) Porque o 16 e xaneiro Paula Regal tivo que agardar varias horas para ver o expediente do que

é afectada xa que este estaba “traspapelado” e non aparecía no concello até que, supostamente,

apareceu no gabinete do arquitecto municipal?


