
                   

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN DO 23 DE XANEIRO 
DE 2017

      Na dependencia habilitada na Casa da Cultura de Chantada como salón de sesións do 
Concello, ás  vinte  horas  do  día  vinte  e  tres  de  xaneiro  de  dous  mil  dezasete,  reúnense  os 
membros  do  Pleno  da  Corporación  co  obxecto  de  celebrar  sesión  ordinaria  debidamente 
convocada para ditos día e hora. 

      Preside o Sr.  Alcalde: D. Manuel Lorenzo Varela Rodríguez (Grupo de INTA).

      Asisten:
      Sres/as. Concelleiros/as:
      Grupo Municipal de INTA: D. José Castor Novoa Fernández, Dna. Mª Cándida Carnero 
Blanco, D. Manuel Diéguez Carballo, Dna. Pamela Fernández Águila, D. Diego Otero Veiga, D. 
Juan Alberto Diéguez Fernández 
       Grupo Municipal Socialista: Dna. Raquel López Rodríguez, Dna. María Jesús Rodríguez 
López, D. Héctor Ledo Rodríguez.
      Grupo Municipal do Partido Popular: D. Francisco Javier Rodríguez Medela, D.Manuel 
Javier Goyanes Cereijo –incorpórase á sesión no punto 2 da orde do día-.
      Grupo Municipal de Por Chantada-CUP: D.Antón Fente Parada.
            
      Secretario: D. Jose María Baños Campo, en acumulación de funcións, que dá fe do acto.

     O Sr.Alcalde abre a sesión e dispón que se proceda a tratar os asuntos da ORDE DO DÍA.

1. ACTAS  ANTERIORES,  CORRESPONDENTES  ÁS  SESIÓNS  DO  14  DE 
NOVEMBRO (ORDINARIA) E DO 5 DE DECEMBRO (EXTRAORDINARIA E 
URXENTE) DE 2016.  

      Non son obxecto de observacións os borradores remitidos coa convocatoria.  O Pleno acorda  
aprobar as actas das sesións anteriores, do seguinte modo:

- Por doce votos a favor e a abstención –por non ter asistido á sesión- do Concelleiro de 
Por Chantada-CUP, a acta da sesión ordinaria do 14 de novembro de 2016.

- Por doce votos a favor e o voto en contra –por motivos relacionados co punto 7 da orde  
do día desta sesión- do Concelleiro de Por Chantada-CUP, a acta da sesión extraordinaria 
e urxente do 5 de decembro de 2016.

PARTE RESOLUTIVA

2. MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  POR  CHANTADA-CUP  RELATIVA  Á 
RESTITUCIÓN DO ACCESO UNIVERSAL AO SISTEMA ESTATAL DE SAÚDE 
E  PLANO  DE  CHOQUE  CONTRA  A  EXCLUSIÓN  NO  CONCELLO  DE 
CHANTADA.

      Esta moción foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 
Urbanismo, Obras e Servizos. A moción di o seguinte:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
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O direito a recibir unha   atención    médica   axeitada     e  a  saúde contémplase    en 
numerosas   declaracións   internacionais     ratificadas polo  Reino  de  España  para  alén 
de   recollerse    na   Constitución de 1978  no seu artigo   43, capítulo terceiro   ("Dos 
principios  reiteres da política social e económica").

A   sanidade    é   unha   das   competencias   que    poden       ser  xestionadas 
descentralizadamente, asumíndoas ás comunidades autónomas, e son varios  os estatutos 
de  autonomía  que  recollen   0 principio  de universalidade do acceso á atención  sanitaria. 
Na Galiza a transferencia das competencias produciuse en 1990

Porén, o Consello de Ministros   aprobou   o 20 de   abril de 2012   o  Real 
Decreto-Leí 16/2012  de medidas  urxentes  para garantir   a sustentabilidade do Sistema 
Nacional  de Saúde e mel/orar  a calidade e  seguridade das súas prestacións, polo que 
se puxo   en andamento unha  reforma  estrutural do Sistema  Nacional de Saúde.   Con 
data  de
4  de  agosto   de  2012,   publicouse o  Real  Decreto   1192/2012  que desenvolve   os 
requisitos    e   condicións    das   figuras    de   persoas aseguradas e beneficiarias do Sistema 
Nacional de Saúde.

Esta   disposición   supuxo   unha   transformación   perniciosa   e profunda   do  noso 
sistema   sanitario   que  vai  na  liña   de  propostas semellantes no ámbito  educativo  ou, 
no cadro  do  inmediato futuro,  do sistema  de pensións,   no que se coñece como  novo 
xerancialismo (New   Public   Management)  da   man   do   Banco  Mundial   e   outras 
institucións ultraliberais.

            Por  outras   palabras,   pasar   dun  sistema   universal   onde  todo cidadán  tiña 
direito  a  unha  atención  sanitaria   pública  e de  calidade para un sistema  asistencial  e o 
reforzo   da sanidade,   a educación  e os  fondos   de   pensión   privados   a   pesar   das 
continuadas evidencias  de que estes  sistemas  son máis ineficientes, detraen  numerosos 
fondos  públicos   e   rematan    por   aprofundizar as desigualdades no   conxunto  das 
sociedades cos desiquilibrios e custes   políticos  (como  teñen  estudado,  entre    outros, 
Anthony    B. Atkinson,    Thomas    Piketty, Joseph  Stiglitz  ... ).

Por    unha     banda,     reduciu     a    carteira      básica     de    servizos, reducindo     a 
achega    pública     sobre    medicamentos,     prestacións     e recursos    sanitarios,     co 
conseguinte      incremento     do   gasto    para    as familias.    Por outra   banda,   modificouse 
o dereito   de acceso  ao Sistema Estatal     de   Saúde    (SES),    supeditando      o   mesmo 
á   condición     de "asegurado"   ou "beneficiario.   Desta  forma,   a nova  lexislación 
rompeu co principio   fundamental    de  Universalidade   do sistema.

Como  sempre   acontece,    os  efectos   do  novo  xerencialismo   e  da substitución 
do    estado-providencia       polo     estado-penitencia,        en afortunada   expresión    do 
profesor    Lofc  Wacquant,    non  se fan  esperar recaendo     os   seus    efectos     máis 
devastadores     precisamente      na  poboación    máis   vulnerábel,     tal   como   foi 
documentado    ao  longo   dos últimos   anos  por  diversas   organizacións   sociais.

Algúns   informes   recentes   advirten    dos  numerosos   casos  en  todo o  territorio 
do  Reino  de  persoas   que   viran   vulnerado    o  seu  dereito humano    á  saúde,   como 
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consecuencia   da  exclusión   sanitaria    un  feito que   subverte     completamente     a 
cerna    das   sociedades     occidentais avanzadas    xurdidas    da  lo ita  antifascista:   o 
respecto   escrupuloso     poi a dignidade    humana   e os direitos   que  a tornan   posíbel.

Infelizmente,   a  área  sanitaria    da  Galiza  non  é unha  excepción    e son  moitos 
os casos  de vulneración    que  reportan   as entidades    sociais.  Con   todo,    sabémolo 
ben  tamén    en   tanto    en   canto   padecemos     un recorte   nas  ambulancias   que  está 
expando   a vida  da  nasa  viciñanza    e que   pasou    dun   problema     agudo   a  crónico 
sen  que  a  nivel   local fósemos  capaces  de artellar  algunha  solución  ou  presión  eficaz 
para solventar o problema.

             De feito,  no momento  da súa aprobación  o RDL 16/2012  xa foi amplamente 
contestado   desde   algunhas   autonomías,  que  rexeitaron  a  súa  aplicación  promovendo 
mecanismos  para  evitar   que  as "persoas en  situación    irregular",   ficaran   totalmente 
fóra   do  sistema    sanitario. Paulatinamente,    ao   longo   de   2015,    varios    gobernos 
autonómicos aprobaron        decretos,        instrucións       e      ardes       que       ampliaban 
substancialmente     o   acceso    ao   sistema     por   parte    destas    persoas limitando    os 
impactos     máis    negativas     dunha    medida     lexislativa inhumana.    Estas  medidas, 
aínda   que   positivas,    non  foron   suficientes  para   reverter    as   consecuencias   da 
exclusión    sanitaria   imposta    polo Real Decreto-Lei 16/2012.

Alguén   podería   estar   tentado   a   pór,   nun   Reino   abalado   polo  cancro da 
corrupción  e o cinismo,   que metastatizaron por toda   a  superestrutura   do   Estado,   o 
criterio    economicista   por   cima   do humanismo e os Direitos  Humanos.  Máxime cando 
entidades   non democráticas esixen   desde Bruxelas   un axuste   orzamentar de  5.500 
millóns   de   euros   no  orzamento    estatal   de   2017,   coa  forza    da chantaxe  que o 
corsé do euro,   unha débeda   impagábel   que supera   o  billón de euros e o BCElles 
outorgan.

Conviría  responder  a un razoamento desa índole lembrando  que esa cantidade,   e 
aínda  cantidades maiores  precisas  para  educación, sanidade  e mesmo  amortización de 
débeda,  poderían  terse  poupado de non existir  un saqueo xeralizado  do público  mediante 
a corrupción  ou   a   "socialización   das   perdas"   que   está   arruinando   ás   clase 
populares.  Só no último  ano:

           80.000  millóns  de euros en xuros  que pagaremos na factura  da luz  para  resgatar 
encubertamente  as  eléctricas   Gas  Natural- Fenosa,  Iberdrola,  Endesa,  Viesgo  e  EDP 
(7 .272   millóns   de euros por ano);
           46.000   millóns,   segundo os peritos  oficiais   que   investigan  o "resgate", para 
Bankia; 
            30 millóns  para    Repsol,    por   supostas    vendas     a   perdas     da garrafa   do 
butano;
            550  millóns   a ACS  (Florentino     Pérez)   polo  resgate   do  túnel    do AVE 
francés;
             3.500   millóns   para   Escal   UGS (67%   ACS)   polo   pelotazo   ruinoso  do 
armacén  submarino  de   gas    natural     Castor     (1.649    en indemnización    e o resto   na 
factura   do gas);
             9.900   millóns   en bónus  abalados   polo  Estado  para  Abengoa;
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             8.000   millóns   irrecuperábeis     da venda   a prec;o de saldo  de  Nova Galicia 
Banco  en canto o aforro galego  "emigra" canda  a mocidade do país,   precisamente  cando 
máis   precisamos  de ambos;
                No resgate   bancario   o  Estado  deixouse  por  volta   de  96.000   millóns  de  euros directos, 
segundo  a CNMC,   8'5%  do  PIB entre  2008  e 2014,  ou sexa,  cáseque  o duplo da meia do conxunto 
da UE en canto  é      o estado  europeo  onde  máis  inzou  a desigualdade e a exclusión  social.
                      Estas cifras  engloban  os 53.553  millóns  de euros concedidos polo  Fondo de Restruturación 
Ordenada   Bancaria   (FROB)  e   7.492   millóns   de   euros   outorgados  polo Fondo de Garantía   de 
Depósitos  de Entidades de Crédito  (FGD) e no total  non se  computa  a SAREBe  outras  operacións que 
ascenden   a varios   millóns   de euros.  Amais, só se recuperou   4'4%   do concedido   polo FROB  e   nas 
estimacións optimistas da CNMC prevese recuperar tan só o 9,9%.

                  5.500   millóns,   polo  baixo,   para  o  resgate   das  autoestradas madrileñas   para 
Abertis,   ACS,  Sacyr  e  Acciona  en  canto   os galeguiños  seguimos  pagando as nosas a 
prezo de ouro;
              etc;
              570   millóns   para  a  Desaladora   de  Escombreras   en  Murcia, novamente  para 
os petos de Florentino  Pérez e ACS;
               288 millóns   do Túnel de Pertús (8'3   quilómetros e 44 de camiño de ferro) 
operación que tamén  envolve a  ACS  pola comunicación  mediante  AVE dos estados francés 
e español;

              En relación a todo o exposto Por  Chantada-CUP, asumindo o acordado   pala  Rede 
Galega   polo   Direito   á  Saúde   integrada   por colectivos   como  Sos Sanidade  Pública, 
Agamfec,  Amnistía  Internacional, Asociación Galega para a Defensa da   Sanidade 
Pública  e Médicos do Mundo,   insta ao PLENO  do   CONCELLO DE CHANTADA a 
adoptar  os seguintes ACORDOS:

1.-   Instar á XUNTA DA GALIZA  a non  aplicar o RDL 16/2012 no  territorio   galego 
ou,  en todo   caso,  implementar  as medidas necesarias  para  reverter  os  seus  efectos 
nocivos  mediante os decretos,  ordes  e instrucións   que  fosen   necesarios.

2.-  Solicitar ao GOBERNO    DO REINO a  derogación inmediata do  RDL 16/2012 
e  a   restitución do   carácter   universal da sanidade  pública.

3.-   Trasladar esta  moción ao Senado e ao Congreso dos Deputados.

4.-  Impulsar  e  dotar  orzamentariamente  un  PLANO  DE  CHOQUE  CONTRA A 
EXCLUSIÓN no CONCELLO         de CHANTADA que  contemple, cando   menos:

4.1.-  Incrementar substancialmente a partida  de emerxencia social no  orzamento 
local   para   2017   e,  no  prazo máximo    de  6 meses,   impulsar   unha  Ordenanza  de 
emerxencia social     do   concello     de   Chantada   que    regule     axudas     para 
vivenda,   luz,   auga,   alimentos   ou   medicamentos    de  calquera persoa    residente 
no   concello     de   Chantada   en   situación  ou risco  de  exclusión.

            4.2-     Crear     e    aprobar      un    Plano     de     vivenda      local consensuado 
entre   os diferentes   grupos   que   vise   a adquisición  por   parte   do   Concello   de 
Chantada  dalgunhas   vivendas   para familias        sen      recursos,  persoas    vítimas  da 
violencia doméstica, familias  que   padecen   desastres   como    incendios, inundacións, 
etc.”
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       Tralas  intervencións  regulamentarias,  o  Pleno,  por  catro  votos  a  favor  (Grupos  Por 
Chantada-CUP e Socialista) e nove votos en contra (Grupos de INTA e do PP), adopta o seguinte 

ACORDO

        Non aprobar a  moción do Grupo Municipal Por Chantada-CUP relativa á restitución do 
acceso universal ao Sistema estatal de Saúde e Plano de choque contra a exclusión no Concello 
de Chantada.

     No debate deste asunto producíronse as seguintes intervencións:

     De D.Antón Fente Parada, portavoz do Grupo Por Chantada-CUP, que explica as razóns da 
moción. Non é competencia municipal, pero hai cuestións que afectan aos veciños. Se houbo 
80.000 millóns de euros para as eléctricas,  ten que haber para a Sanidade. Le os acordos da 
moción.

     De Dna. Raquel López Rodríguez,  portavoz do Grupo Socialista,  que di  que xa houbo 
anteriormente mocións sobre isto, sen que a Xunta faga caso, o que é frustrante. Non sabemos o 
da segunda ambulancia e o do reforzo das urxencias. Sábeo o Alcalde? (Este di que non). É 
lamentable a situación do servizo sanitario. Hai falta de medios, hai queixas dos profesionais do 
noso propio Centro de Saúde. No punto 4, considera a Concelleira suficiente a partida social? 
(Dna. Cándida Carnero di que si, pero que se tratará de ampliala). Pregúntalle ao propoñente da 
moción de que incremento falamos. (O Sr. Fente di que para o incremento exacto hai que mirar o 
orzamento, cun mínimo do doble dos 8.000 euros actuais. Hai situacións dolorosas na terceira 
idade.  O  importe  exacto  da  partida  estará  relacionado  coa  globalidade  do  orzamento).  A 
Ordenanza de axudas sociais, está a Concelleira disposta a debatila cos Grupos políticos? (Dna. 
Cándida Carnero di que si).  Recorda no tocante ao punto 4.2, necesidade de vivendas,  unha 
moción do Grupo Socialista relacionada con isto. (O Alcalde di que necesidades vence tódolos 
días, pola cantidade de asuntos que temos, sobre todo no rural. Sería unha boa operación adquirir 
un edificio, pero non temos medios. Mestúranse cousas nesta moción, non sei a que aterme con 
ela). Hai puntos dispersos, pero todos cun motivo. 

     De D.Francisco Javier Rodríguez Medela, portavoz do Grupo do PP, que di que non está de 
acordo cos tres primeiros puntos do que que se propón aprobar, por afectar ao seu propio ideario.  
O punto 4, que se estude.

     De D.Manuel Lorenzo Varela Rodríguez, Alcalde e portavoz do Grupo de INTA, que di que 
hai  que  esixir  o  cumprimento  das  competencias  autonómicas  cos  veciños  de  Chantada.  Co 
Xerente,  co Conselleiro,  co Presidente  da  Xunta,  mirarémolo con quen faga  falta.  Pero  non 
aprobamos a moción, pola mesturanza que hai nela e porque estamos traballando nisto o goberno 
municipal. 

     De D.Antón Fente Parada, que di que non vai engadir nada, que queda claro na moción. Se 
din que van tomar medidas, iremos vendo. (Hai un diálogo do interveniente co Sr. Alcalde sobre  
as vivendas da Xunta e o que pasa con elas). 

3. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA-CUP PARA A MELLORA 
E AMPLIACIÓN DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

        Esta moción foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 
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Urbanismo,  Obras  e  Servizos.  En  base  a  dito  ditame  e  coa  supresión,  tralas  intervencións 
regulamentarias, de varios puntos do acordo proposto na moción, acórdase o seguinte:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
        
         Non é a primeira vez que a biblioteca  e o arquivo  municipais   teñen  suscitado  debate 
no pleno  da Corporación   por   propostas,   rogos   ou perguntas   a instancias   da CUP.   Por 
exemplo,   no Pleno ordinario  de marzo impulsamos unha moción,  aprobada por certo,  que 
recollía  dez pontos a pral da lingua galega e na que o Pleno se comprometeu,   entre outras 
causas, a dotar de máis fondos en galego á biblioteca,  así como a que estes sexan a maioría 
das novas adquisicións.   Desde entón pouco se avanzou   neste  sentido, para alén dunha 
subvención  finalista  da Xunta da Galiza  para a adquisición de libros en galego.

         Tamén subliñamos nos debates sobre o orzamento para 2016 e nos  das Contas Xerais, 
para  nós verdadeiro debate sobre o estado do Concello a pesar do desprezo á cámara do 
absolutismo,   que  é preciso criar a aplicación orzamentar de Bibliotecas  e arquivos (330) 
dotándoa  de maiores  fondos e en reiterados rogos pedimos que se resgatase do esquecimento 
e a ruína  o arquivo municipal,  cuxo estado ruinoso  foi comprobado pola secretaría  existindo 
riscos para a saúde   das persoas   entrar no mesmo  dado  o   seu   estado calamitoso   actual. 
Toda unha metáfora  do trato  dado á memoria  neste impaís.

Podería  ser, pois,  esta unha  moción-recopilatorio   de solicitudes,   propostas,   etc. 
do naso grupo que ficaron esquecidas e/ou abandonadas,  mais non  é    o caso. Desta  volta 
trátase de trasladar a esta carnariña, cada vez máis cativa e inane, a voz do estudantado de 
Chantada, ,  quen por certo  contactou   sen éxito, co concello   recorrendo  logo   ao noso 
grupo. Tamén  contactamos  con outros usuarios de diferentes idades e a diagnose  é      aínda 
máis aguda.

O  relatorio  de  queixas  que  nos   trasladaron  é  amplo,   aínda   que  totalmente 
razoábel  e verídico, a pesar de ser un espazo bastante frecuentado corno lugar de consulta  e 
estudo e mesmo se chegaron a recoller sinaturas para paliar algunhas deficiencias ... estando 
a 100 metros do concello a insensibilidade de quen goberna non podía ser maior:

l.-  Horario         curto         e         falta         de         persoal, xa que este debe atender numerosas  tarefas para alén das 
propias  dunha biblioteca.  Estas eivas explican  o horario,  que impede  por exemplo  tamén 
abrir nos  festivos. Podería explorarse subscreber convenio de prácticas  por un período de 6 
meses  coa universidade  como  solución  creativa  a  este  problema.   En  todo  caso  debería 
existir, como mínimo, unha persoa en exclusiva para atender este  servizo con formación en 
biblioteconornía  e educación para organizala e dinamizala.

2.-  Deficiencias         nos         fondos         bibliográficos, o cal entronca co exposto  anteriormente.

3.-  Espazo         in  s  ufi  ci  ente          e         inaxeitado,  sobre todo na "temporada  alta" de exames.   Cómpre 
lembrar  que só nos  institutos  da vila  Chantada  canta  cun alumnado  conformado  por 400 
persoas ao que habería que engadir a poboación universitaria que vai e vén ou os adultos 
que tamén son usuarios da biblioteca municipal.

Loxicamente,   unha bibliotecaciña con 6 mesas non  é     axeitada   nin suficiente e 
moito menos se queremos que sexa unha referencia comarcal.
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4.-  Descomunal          oscilación         térmica no andar superior que dificulta  o estudo,  tanto en verán 
como  en inverno,  outra das consecuencias   de destinar  a biblioteca  e a sala  de estudo un 
recinto que foi pensado para sala de exposicións non para biblioteca   e que hogano   é un 
totum revolutum onde se celebran plenos,  actos culturais, exposicións,   turismo,  consumo, etc.

5.- Ausencia total de insonorización que impede a concentración  necesaria nun  espazo que, 
por  definición,  non  precisa  de máis  ruído  que  o pasar  das follas.  O  ruído  vén  tanto 
do exterior   (por  exemplo  as   actividades  con  crianzas  no  andar  inferior:   sala  infantil, 
sala  informática ... ) como do interior, ora da porta e do solo de parqué   do recinto   que, 
como na casa  da música,  fala por si só da desconexión  e falta  de previsión  total  entre  o 
deseño e construción   dos espazos públicos  e o seu destino final.

6.-  Mobiliario         deficiente no tocante ás mesas.

7.- A         Internet         non         funciona ben e é de velocidade  moi baixa.  É impropio  dun lugar  público 
destinado  á consulta  contar cunha  conexión  á Rede tan deficitaria,  máxime  cando  se está 
pagando unha cantidade nada vulgar por este concepto.

8.- Raquítica          animación          lectora          infantil         e         nula         para         adultos. É bastante  sistemático   que se 
confunda   a animación  á lectura coas  actividades da casa da cultura ou que sexa o Clube de 
leitura  do IES Lama  das Quendas  o que mellar  funciona  e desenvolve  un extraordinario 
labor en contraposición coas eivas municipais.

9.-  Anémica          oferta          de          imprensa   (só  dous   xornais  en  castelán  La  Voz de  Galicia   e El 
Progreso)  e ausencia         total         de         revistas         temáticas  a diferenza  das bibliotecas  que  funcionan 
ben..

Non  pode  ser  unha  escusa,   por  enésima  vez,   o  factor  económico  cando  hai 
gastos   do concello  destinados  a actividades  e/ou espazos  con moitísimos  menos usuarios, 
aínda que  si pode ser significativo que nesta lexislatura  o destinado   a cultura descendera de 
orzamento  en orzamento. De  todos   os  xeitos,  unha  biblioteca  ben  xerida  pode  acceder  a 
axudas  do Ministerio  e  fondos europeos que permitan financiar proxectos  innovadores e de 
calidade.

A autoorganización   do estudando   de Chantada,   que saudamos   e agardamas   se 
manteña,  e Por Chantada-CUP  consideran  que o 2017 debe ser un ponto de inflexión en que 
se lixe esta política que só contribúe a afondar na sombría perspectiva da desertización..

         En virtude do exposto, o Pleno municipal adopta, por unanimidade, o seguinte 

ACORDO

“1.- Crear no  Orzamento   para   2017  a  aplicación   orzarnentar   332  "Bibliotecas    e 
arquívos",  xebrándoa   da 330 "Administración   Xeral   de Cultura"   en que está agora 
subsumida,   co gallo  de   conferir    un   maior   transparencia   e   capacidade    de 
seguimento    aos  fondos    públicos destinados   a esta duplo fin que, en rigor,  non  é un 
gasto, mais unha  inversión.

2.- Proceder   no orzamento  de 2017 a dotar   a partida   332 de maiores   fondos  do  que 
os até agora  dedicados  para  ampliar  o catálogo.
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3.-   Dotación    orzamentar     para    a   restauración    e   catalogación   do   Arquivo 
Municipal,    sen depuración   ao non haber  arquiveiro   profesional,   que podería  localizarse 
nas dependencias   do  andar   superior    da Casa da Cultura    por ser de aceso máis 
esporádico   e restrinxido,    embora   así  favoreceríase máis   a súa posta en valor   e 
socialización.

4.- Dar   cumprirnento   á MOCIÓN    DE   POR   CHANTADA-CUP    PARA   O 
CUMPRIMENTO  REAL  E   EFECTIVO    DA  CARTA  EUROPEA   DAS   LINGUAS 
REXIONAIS  E MINORIZADAS,    aprobada  no  pleno  ordinario   de  marzo   de  2016, 
nomeadamente   no  que atinxe  aos pontos  8, 9 e 10.

5.- Solicitar   a axuda   de 2.000€ para   fondos   bibliográficos á que ten   direito   pola súa 
poboación o concello  de Chantada  de acordo  coa ORDE do 22 de decembro de 2016 pola 
que se establecen as  bases  reguladorasda   subvención   a  concellos   de  Galicia  para   a 
mellara   das   coleccións bibliográficas   das bibliotecas ou axencias   de lectura públicas  
municipais integradas   na Rede de bibliotecas de Goliza e se procede   á súa convocatoria 
para o ano 2017 (DOG nº 5 do 09/01/2017).”

     No debate deste asunto producíronse as seguintes intervencións:

     De D.Antón Fente Parada, portavoz do Grupo Por Chantada-CUP, que di que xa teñen traído 
cousas relacionadas, incluso algunha moción anterior. Fai un relatorio dos problemas que figuran 
na exposición de motivos. Le os puntos do acordo que propón. 

     De Dna. Raquel López Rodríguez, portavoz do Grupo Socialista, que di que en xeral están 
bastante  de  acordo,  se  ben hai  peticións que  deben ser  sometidas  a  un informe económico. 
Pedimos un proxecto ou estudo económico sobre isto e sobre o tempo para levalo a cabo. Hai 
que mirar a ubicación da biblioteca, non podemos estar así, con este salón ateigado de libros. 
Habería  tamén problemas co edificio onde está  a  Policía  Local,  se  se  xunta a biblioteca co 
balbordo do albergue. Hai que mirar as axudas bibliográficas. (Son dúas e xa se pediron, di o Sr.  
Diéguez Carballo). O da ubicación hai que consideralo ben. 

     De D.Francisco Javier Rodríguez Medela, portavoz do Grupo do PP, que di que no fondo 
están ben a maioría das demandas. Coincido co do estudo económico da anterior interveniente. A 
ubicación falada en Comisión, non é axeitada.  Pódese aprobar, pero dependerá do equipo de 
goberno co gallo do orzamento. 

     De D.Manuel Lorenzo Varela Rodríguez, Alcalde e portavoz do Grupo de INTA, que di que a 
Casa da Música tería sido un bo sitio. Se temos orzamento suficiente, queremos comprar a casa  
de Dna. Amalia, a que está ao fondo do Cantón. Agora podemos pasar o problema deste sitio a 
outro. (O Sr.Diéguez Carballo di que hai cousas que se poden facer como o cambio de partida e 
outras. O máis difícil é o cambio de sitio). Propoño deixar a moción a expensas do orzamento. 
(O Sr. Rodríguez Medela di que se a subvención para o edificio que se pensa foi finalista, hai que 
ver se imos ter problemas). A subvención era para turismo. (O Sr. Diéguez Carballo di que o de 
internet foi un fallo puntual). (D.Diego Otero di sobre os puntos 8 e 9 que xa hai colaboración 
fluída coa Casa da Xuventude. Explica a cuestión dos horarios).

       Segue un diálogo con varios intervenientes, ao final do cal retíranse do acordo da moción os  
puntos 3, 7, 8 e 9, renumerándose os que se aproban da forma que figuran no acordo adoptado. 
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Os puntos retirados dicían o seguinte:

“3.- Dotación   orzamentar   suficiente  para  ao longo  do 2017 proceder   ao traslado   e 
dotación  de mobiliario   da  nova  biblioteca  municipal,   que  debe  abrirse   no edificio  en 
que  hogano   está a policía  local, co cal se solventarían   as problemáticas  que apresenta 
a localización   actual,  nada axeitada.   En  dita  dotación  tamén  se disporán   de fondos 
suficientes   para:   a) ampliación   do  horario   de apertura   da mesma,   b) para   a 
catalogación dixitalizada    dos seus fondos   e c) para  criar unha   sala de estudo 
insonorizada.

7.- Impulsar a recuperación da Feira   do libro   ao longo desta  lexislatura  para   o que 
cómpre destinar   tamén   unha  partida   orzamentar  que  se complementará    con  outra 
de   animación    á  lectura   con programación    para   todas   as franxas   etarias   a 
desenvolverse   en espazos  axeitados.

8.-  O  Concello   de  Chantada  comprométese    a  pór  en  marcha   unha   colaboración 
fluída   e  sostida  no tempo entre   a Oficina  de Información   Xuvenil (OIX) e a Casa  da 
Xuventude.

9.- O concello  de Chantada   mudará   doravante o horario   da OIX,  que  na actualidade 
só abre  polas   mañás,   par   a tarde   xa  que   non   ten   sentido   ter   unha   Oficina   de 
Información   Xuvenil  rexentada   por   unha   persoa   a media   xornada   e cun horario 
coincidente   co horario   lectivo  dos seus destinatarios   potenciais.”

4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA-CUP PARA IMPULSAR A 
CREACIÓN  DUNHA  MESA  LOCAL  DE  COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL FRONTE Á VIOLENCIA DE XÉNERO.

      Esta moción foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 
Urbanismo, Obras e Servizos. A moción di o seguinte:

      “Non é a primeira vez  que desde  a nasa formación  apresentamos  unha moción  para 
tentar contribuír á difícil conquista da igualdade, tamén da igualdade de xénero e do combate 
á violencia   e a desigualdade   exercida   sobre os máís   débiles por parte  da sociedade,   da 
familia ou mesmo  das institucións públicas.
       Neste sentido,   vén  xerando  consenso  a necesidade   de transversalidade   á hora de 
afrontar  determinadas   problemáticas   e a vaga   de   asasinatos   de mulleres   dos últimos 
tempos   confirma   a invalidez das actuais orientacións   e a insuficiencia dos esforzos das 
políticas públicas neste eido.
        O noso grupo  apresentou  non  hai  tanto  unha  moción  para  iniciar  procedementos 
de información que permitisen estudar unha fusión entre os concellos da comarca,  acordándose 
unanimemente   requirir  da  Deputación  uns  informes  que  a  propia  institución  lucense 
nega  ter constancia  de  que  lle  foran  solicitados.   Porén,  alén  da  polémica  e  da  execución 
selectiva   dos  acordos plenarios,   nada novo por outra banda, o certo é  que seguimos 
acreditando na coordinación interinstitucional  e na necesidade  de afondar con urxencia nesta. 
No noso  caso  tecendo pontes  na comarca de Chantada.
             Desde   Por  Chantada-CUP, no  ronsel   da   iniciativa  desenvolvida   no  Salnés, 
pioneira  na  Galiza, apostamos   pola   creación   dunha   Mesa Local   de   Cordinación  
Interinstitucional contra a violencia 
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de xénero (MLCI) como unha ferramenta   certa para o combate   da lacra  da violencia de 
xénero dun xeito coordinado e organizado polo que a institucións  se refire..

E por iso que propomos o seguinte ACORDO:
   
1.- O concello de Chantada diríxese   á  Xunta    da  Galiza   e  aos   concellos   de  Taboada   e 
Carballedo    para   crear   unha   Mesa Local de Coordinación lnterinstitucional   fronte á 
violencia de xénero (MLCI).

2.-  A  MLCI é   un  órgano   impulsado   polo  CIM  e  as  concellarías    de  Servizos   Sociais 
dos concellos   de   Chantada,    Taboada    e  Carballedo   aberto    á  participación   de 
entidades    e asociacións    de  mulleres   dos  tres   concellos   e  a  movementos  sociais 
comprometidos coa igualdade.

3.-   O  seu obxectivo  é crear   mecanismos   de  comunicación  eficaces   e  áxiles  entre 
todas  as entidades   envolvidas  na loita  contra   a violencia  de xénero,  englobando   desde 
a formación   e prevención   até todo o proceso  xudicial   cando  se chega á denuncia,   o 
apoio  psicolóxico  e legal ás vítimas,  etc.

4.- A MLCI contará coa seguinte composición:
a.- os servizos sociais  dos concellos de Chantada, Taboada  e Carballedo;
b.- o CIM;
c.-  a policía local de Chantada; 
d.- o xulgado  nºl  de Chantada; 
e.- a Garda  Civil;
f.- a Secretaria  xeral  de igualdade;
g.- a subdelegación do Goberno  en Lugo;
h.- o Consorcio  Galego de Servizos de Igualdade  e Benestar;
i.- o departamento  de igualdade  da Deputación   de Lugo;
l.- os colexios de primaria  e secundaria dos tres concellos;
ll.-  asociacións   e entidades   cívicas   ligadas   á loita   contra   a violencia   de xénero   e pola 
igualdade, colectivos de mulleres rurais…
m.- Calquera outro  colectivo   ou  institución   que  se  considere  desde  a  MLCI    que  é 
importante  que se integre   e/ou que   mostre   interese   en facelo na orde   de atinxir   os 
obxectivos  do ponto   3º (INEM, Protección   Civil, Policía Nacional, fiscalía,  asociacións 
cívicas…). 

5.-   A periodicidade   das xuntanzas   será   semestral   creando   protocolos   conxuntos   de 
actuación, desde  a prevención   até  a denuncia   e todo  o proceso  xudicial  e de  atención 
ás  vítimas   e un calendario   de  actuacións   para   a sensibilización  nos tres  concellos   con 
atención   non  só aos grandes  núcleos senón tamén  as parroquias  do rural.

6.- O novo órgano  dirixirase  na súa reunión  constituínte  mediante  acordo  ratificado  polos 
tres  plenos   á Consellaría   de Traballo   e Benestar para   solicitar   unha   liña   de axudas 
específica  para o desenvolvemento e implantación  de iniciativas  semellantes  en todas  as 
comarcas   galegas  que permitan reforzar   os medios materiais   e o cadro  de persoal  laboral 
e sexan cofinanciados  pola Xunta,  as deputacións  e os concellos.”
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       Tralas  intervencións  regulamentarias,  o  Pleno,  por  catro  votos  a  favor  (Grupos  Por 
Chantada-CUP e Socialista), sete votos en contra (Grupo de INTA) e dúas abstencións (Grupo do 
PP), adopta o seguinte 

ACORDO

       Non aprobar a moción do Grupo Municipal Por Chantada-CUP para impulsar a creación 
dunha Mesa local de Coordinación interinstitucional fronte á violencia de xénero.

     No debate deste asunto producíronse as seguintes intervencións:

     De D.Antón Fente Parada, portavoz do Grupo Por Chantada-CUP, que di que hai zonas como 
o Salnés onde se empeza a facer isto. O CIM informou de contactos coa Consellería para algo  
como isto. Hai que tomar medidas que non sexa só minutos de silencio. Le os puntos do acordo 
que propón na moción. 

     De Dna. Raquel López Rodríguez, portavoz do Grupo Socialista, que di que á vista dos 
acontecementos, parece que estamos peor no da violencia de xénero. O PP debe reflexionar sobre 
medidas erradas que ten tomado. Pregunta se o que formula a Xunta é semellante a isto. (Dna. 
Cándida  Carnero  di  que  si,  que  xa  recibiron  instrucións  sobre  constitución  da  Mesa).  (O 
Sr.Rodríguez Medela que isto é copia dunha guía que depende da Vicepresidencia da Xunta. A 
Mesa é local, non procede con outros Concellos. Hai un anexo na guía sobre o que debe facer o  
Pleno). Non deberá haber problema coa moción, aínda que se faga segundo a Consellería. O 
máis difícil e lograr que as mulleres presenten denuncia, é necesario un esforzo en educación, en 
formación, en axuda económica. 

     De D.Manuel Lorenzo Varela Rodríguez, Alcalde e portavoz do Grupo de INTA, que di que 
non aprobarán a moción, teremos que cumprir co que marque a Vicepresidencia. Estamos en 
contacto co CIM e no seguimento disto. Sobre denuciar, o problema é que non queira facelo a 
propia afectada. (Dna. Raquel López di que aí está o que ela dicía. Pregunta, se a moción é igual  
ao plan da Xunta, por que non se quere aprobar). Dirixirse á Xunta para que faga o que están 
facendo?

     De D.Antón Fente Parada, que di que descoñecía o protocolo da Xunta que se dixo. (Dna.  
Cándida Carnero di que o venres pasado comunicáronnos a cousa). O importante é que saia para  
adiante, con moción o usen ela.

5. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA.

Non hai nin se presentan.

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

6. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

      O Sr.Alcalde,  cumprindo co disposto polo artigo 42 do ROF, dá conta de Resolucións 
adoptadas dende a anterior sesión ordinaria.
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(Antes de entrar no seguinte punto, o Sr. Fente di que revisando a documentación dos Decretos, 
observa que hai uns 50 reparos de Intervención, que deberían chegar ao Pleno segundo o previsto 
no artigo 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais, pide que conste en acta que se debería 
incluír un punto para iso na orde do día. O Sr. Secretario explica que únicamente se mandou por 
correo electrónico o reparo  de  Intervención 1/2017,  le  o  artigo  citado polo  Sr.Concelleiro  e 
indica as  modificacións habidas  no mesmo no ano 2013,  especialmente que  se  informe dos 
reparos nun punto independente da orde do día da correspondente sesión plenaria). 

7. DELIBERACIÓN SOBRE A URXENCIA ACORDADA O 5 DE DECEMBRO DE 
2016 PARA OS ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN DO PLENO DE DITA DATA. 

      En primeiro lugar, estando presentes a totalidade dos membros da Comisión de Facenda, dan 
por cumprida nesta sesión plenaria o previsto no artigo 126 do ROF respecto sobre dación de  
conta do acordado por urxencia sen ditame de Comisión, na sesión do Pleno do 5 de decembro  
de 2017, segundo figura na acta aprobada no punto 1 da orde do día desta sesión,  relativo a dous 
expedientes de modificación de créditos e a un expediente de recoñecemento extraxudicial de 
créditos.

      Entrando no punto da orde do día,  que é a deliberación sobre a urxencia dos acordos 
referidos, producíronse as seguintes intervencións:

     De D.Antón Fente Parada, portavoz do Grupo Por Chantada-CUP, que lle dá os parabéns ao 
Secretario polo seu informe sobre isto, e di que xa antes do 5 de decembro, fixera el un escrito en 
contra da convocatoria da sesión. Non se entregara toda a documentación dos asuntos do Pleno, 
faltaba a documentación do punto 4, de feito na sesión retirouse este punto. Despois presentamos 
alegacións,  para non xudicializar directamente.  Está  todo o tempo que se deixa  pasar  dende 
xaneiro de 2016, e en decembro chega toda a présa. Nun asunto deste calado, non se pode actuar 
co rodillo. Introducido isto agora en base ao artigo 126, que quede constancia de que a urxencia 
do  5  de  decembro  de  2016  non  estaba  xustificada,  nin  sequera  se  resolveron  os  asuntos 
definitivamente e se segue dilatando a cousa. 

     De D.Manuel Lorenzo Varela Rodríguez, Alcalde e portavoz do Grupo de INTA, que di que 
Intervención e Secretaría consideraron que era bo resolvelo antes do remate do ano 2016 para 
poder dispoñer do Remanente de Tesourería de 2015, agora haberá que esperar ao Remanente de 
Tesourería de 2016 e traelo novamente ao Pleno.

     De Dna. Raquel López Rodríguez, portavoz do Grupo Socialista, que di sobre a urxencia e a  
non motivación dela, que na acta da sesión figura o que considerou o seu Grupo ao respecto.  
Igual  que  houbo  tanta  urxencia  para  ese  Pleno,  houbo  a  falla  de  non  pensar  que  houbese 
alegacións.  (O  Sr.  Alcalde  di  que  se  tivesemos  sorte,  estaría  aprobado.  Fai  referencia  á 
coincidencia no tempo de cambios na Secretaría e na Intervención). Coa actual Interventora,  
quizais non tería ocorrido isto. 

      De D.Francisco Javier Rodríguez Medela, portavoz do Grupo do PP, que di que votaron o 5 
de decembro en contra da urxencia. Se hai Remanente de Tesourería trala liquidación de 2016, 
volveremos sobre o asunto. 
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8. ROGOS E PREGUNTAS.

     A.- De Dna. Raquel López Rodríguez, portavoz do Grupo Socialista (as respostas que 
houbo foronse producindo de forma inmediata aos rogos e preguntas formulados):

    1.- Levántanse reparos alegremente. Insístese no abuso do contrato menor. Vai seguir sendo a 
tónica? Pregúntelle á Interventora como facer. Xustifique dalgunha maneira o levantamento do 
reparo.
    2.-  No Pleno de  novembro quedouse  en enviar  por  e-mail  respostas  a preguntas  de  Por 
Chantada-CUP. 
    3.- Hai Decretos de autorización de vertidos a empresas. Hai seguimento a posteriori?
    4.- Ten capacidade a nosa depuradora?
    5.-  Na  Xunta  de  Goberno  Local  do  27/12/2016,  denégase  o  Telecentro  por  falta  de 
dispoñibilidade horaria. Que actividade era? Non está dispoñible todos os mércores?
    6.- Na Xunta de Goberno Local do 13/12/2016, acórdase o cese da actividad do Pazo das 
Casas, con informe do Arquitecto. 
    7.- Na mesma sesión, declárase a caducidade dun expediente de melloras no regato da Retorta,  
en Argozón. 
    8.- Na mesma sesión, tómase razón do informe referente ao desenrolo do servizo da EDAR. 
    

(Auséntase da sesión D. Manuel Diéguez Carballo).

    9.-  Hai  queixas de veciños sobre as piscinas:  pola temperatura da auga e pola falta dun 
monitor. 

(Reincorpórase á sesión D. Manuel Diéguez Carballo).

    10.- Unha nota de prensa do 17 de xaneiro actual referíase ao accidente dun ciclista por un 
arame nun camiño. Fálase de casos semellantes. É posible unha ordenanza? 
    11.- Xa trouxemos este rogo sobre as prazas de aparcamento no ambulatorio. Non están en 
oblicuo e dificultan a manobra. Deberían revisar o pintado das prazas.
    12.- Ao lado da depuradora,  no mercado gandeiro, hai un camión en estado vergonzoso. 
Tamén hai casetas de feira –pódo pasar as fotos- con silvas por dentro. Ensina unha foto no seu 
teléfono móbil. 

     Respostas habidas (do Sr.Alcalde, agás que se indique outra cousa):

    1.- Se non levanto reparos, non cobran os funcionarios, non pagaríamos correos ou a luz. Cun 
concurso para a luz, subiría esta un 30%. Fixémolo coa telefonía, rebaixamos co custo con R, 
pero cos cambios que ten, hai sitios sen cobertura. Como non vai haber contratos menores para 
pequenas cousas? Dáme mágoa estar levantando reparos, non me gustaría chegar ante o xuíz. 
    2.- Di D.Diego Otero que estaban feitas as respostas. (Que se envíen, di Dna. Raquel López). 
(D. Antón Fente di que D.Manuel Diéguez e D. Castor Novoa contestaran oralmente).
    3.- Viaqua tería que facer o seguimento. (Faino?, pregunta Dna. Raquel López). Non o sei.
    4.- En chuvias importantes, non. (O Sr.Fente refírese a 500.000 euros nos orzmaentos da  
Xunta, por iniciativa dunha deputada autonómica. Que os do PP fagan presión). (O Sr. Rodríguez 
Medela pregunta se non temos unha subvención concedida, investíguense os expedientes). (O Sr.  
Alcalde di que había outra axilidade cando Pachi Vázquez era Conselleiro). (Dna. Raquel López 
di que temos o terreo).
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     5.-  Dna.  Pamela  Fernández  Águila  cre  que  foi  un  problema  de  ánimo  de  lucro. 
(Respóndanme, se pode ser, a razón exacta, di Dna. Raquel López). 
     6.-  D.Manuel  Diéguez di  que  non cumpría  a  accesibilidade.  O Sr.Alcaldi  di  que  están  
intentando legalizalo.   
     7.- D.Castor Novoa di que isto vén de moi atrás. Foi para empezar de novo o expediente.
     8.- Son as análises periódicas.
     9.- D.Castor Novoa di que o da auga esta tamén ha pregunta presentada polo Sr. Fente. Houbo 
unha avaría  na  auga.  Chamamos a  un técnico de  Rodeiro,  que  viu  problemas  cos gases  da  
potabilizadora  e  dixo  que  chamasemos  a  Roca.  Veu  Roca  pero  non  se  deu  mellorado  a 
temperatura da auga. Volveu o técnico de Rodeiro e dixo que era que unha das placas solares non 
funcionaba  ben.  A medida  provisoria  foi  pechar  a  auga  pola  noite.  Hoxe  xa  estaba  ben  a 
temperatura. (Pregunta o Sr.Fente se o frío en corredores e vestiarios ten que ver con iso). O 
único espazo sen climatización é un paso, ten solución pero hai unha porta que fai perder calor, e 
son dous metros.  Nos vestiarios si  hai  climatización, ás veces demasiada  calor.  Respecto ao 
monitor, houbo un cambio de horario, cambiaron a ese monitor un venres, foi un erro que xa está 
solucionado. 
     10.- Xa hai ordenanza, os arames de espiños están prohibidos. (Non son só os de espiños, di 
Dna. Raquel López). (D. Antón Fente di que é polos quads). (Dna. Raquel López di que era un 
ciclista. A nota de prensa di que non era altura apropiada para tornar as vacas. Le do seu teléfono 
móbil a nota de prensa). 
    11.- Debe facerse unha boa utilización das prazas. 
    12.- D.Castor Novoa di que ao camión roubáronlle de todo. O Sr. Alcalde di que quedaron en 
sacar de alí o camión. 
    
    B.- De D.Francisco Javier Rodríguez Medela, portavoz do Grupo do PP (as respostas que 
houbo foronse producindo de forma inmediata aos rogos e preguntas formulados):

    1.-  Sobre  as  necesidades  de  aparcamento  no  Grupo  escolar  de  arriba,  felicito  polo 
aparcamento, pero dubido da homologación do material utilizado porque hai mananciais.
    2.-  Hai  camións cisterna enchéndose, primeiro no mercado gandeiro e agora na Avenida 
Portual á altura do mesón Celanova. Teñen permiso?
     3.- Entre o 13 e o 20 de decembro, recibíronse cartas do Catastro por inmobles do casco 
histórico.  É  extensivo  a  outra  cidadanía?  Por  que  hai  documentos  de  2014  e  2015?  Hai 
verdadeiras atrocidades. 
     4.- O aparcamento na parte posterior do acceso á rúa do Forno, cóntase con orzamento para  
arranxalo? Hai que darlle unha volta. 
     5.- No Castro Candaz , hai uns problemas de tráfico tremendos. A Policía Local fixo o seu 
labor. Pódese poñer algún tipo de sinalización? 
     6.- Pregunta a opinión sobre a ocurrencia do Alcalde de Santiago de Compostela de cobrarlles  
aos turistas. O PP está en contra. 
     7.- Na rúa Nova, os ambulantes están uns cara a dentro e outros cara ás beirarrúas. A que se 
debe iso? Que se faga a xestión oportuna e se poña orde.
     8.- Sobre os reparos, doume por informado co que dixo o Sr. Secretario. 

     Respostas habidas (do Sr.Alcalde, agás que se indique outra cousa):

     1.- Hai que preguntalo. 
     3.- É para os propietarios. Son segundo se rematan os traballos. Haberá que cambiar a lei.  
(Pois que se cambie ou se modifique como sexa, di o Sr.Rodríguez Medela). 
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     4.- Diñeiro para comprar iso non hai, pero non fai falta para facelo con desenvolvementos 
urbanísticos. Por que non habilitar unha pequena zona de aparcamento? 
      5.- Buscar un prado para aparcamento, por exemplo. É máis competencia da Garda Civil que 
do propio Concello. (O Sr. Goyanes di que é mellor poñer valos e non deixar baixar os coches, 
un servizo urxente sería imposible). 
      6.- D.Castor Novoa di que o chamaron a el, por ausencia do Alcalde por enfermidade. Había  
que contestar no momento. Dixen que sen falalo no Grupo, non nos pronunciaríamos. 
     
    C.- De D.Antón Fente Parada, portavoz do Grupo Por Chantada-CUP (as respostas que 
houbo foronse producindo de forma inmediata aos rogos e preguntas formulados):

    1.- Pregunta polo custo do PERI. 
    2.- O prazo de exposición pública de dous meses, por que non está na páxina web? Que se  
suba á web.
    3.- Pregunta sobre a eliminación da contaminación lumínica, segundo o PERI.
    4.- Pregunta polo aparcadoiro na zona.
    5.-  Na parroquia  de  Arcos,  hai  unha fonte  con subvención da  Xunta  e  unha actuación  
municipal ao lado. Debeuse facer un valado e non un muro de formigón, por que isto? A quen se  
lle adxudicou? En canto? 
    6.- O Decreto 297/2017 vulnerou o artigo 5 do Regulamento do Auditorio, por ser formación 
de contables con ánimo de lucro.
    7.- Tralo informe da Deputación sobre a fusión de Concellos, aínda non puiden len o das 
Redes Locais. Rogo un informe máis detallado da Xunta de Galicia.
    8.- Os reparos de Intervención que se envíen por escrito, se non se fai segundo a lexislación.  
Fai unha relación das causas dos reparos, levantados segundo o do enriquecemento inxusto. Que 
consecuencias legais teñen os reparos e a súa inobservancia? Rogamos un informe de Secretaría 
e Intervención sobre os reparos. Haberá que depurar responsabilidades.
    9.- O Decreto 264/2016 refírese á ruína dun inmoble, en que estado está?
  10.- O Decreto 283/2016 refírese á desafectación dun camiño en Laxe.
  11.- O novo Decreto de Turismo sobre o Entroido Ribeirao, mellora a subvención?
  12.- A Resolución do 29 de decembro de 2016 sobre festas recoñecidas (DOG nº 13 de 2017),  
estase en prazo para acollerse a el. 
  13.- O Decreto 314/2016 é sobre a conta xustificativa do módulo do Obradoiro de Emprego, cal 
é custo exacto da actuación na Praza Galicia? Que máis se vai facer?
  14.- Sobre o expediente Casa Líncora –está na pregunta 16.2 das presentadas por escrito-, por 
que non está aínda paralizada a actividade? Hai veciños quebrantados no seu descanso e saúde, 
non  se  pode  mirar  para  outro  lado,  a  vítima  segue  sendo  vítima  cando  hai  un  acordo  de 
paralización. É máis honesto mandar á persoa ao xuíz e non requirir o título de propiedade. 
Nunha noticia da Voz de Galicia, D. Amancio Seijas di que traballan alí 200 persoas. A lei é para 
todos. 
   15.- Sobre a terraza do Bar Sylt –está na pregunta 16.1 das presentadas por escrito-, non hai 
actuación municipal. En Aninovo denegouse permiso. Vostede chegou a estar tamén alí. 
 
    Respostas habidas (do Sr.Alcalde, agás que se indique outra cousa):

    1.- Hai unha subvención da Xunta. Non sei o importe exacto.
    2.- (O Sr. Rodríguez Medela pregunta dende cando se contan os dous meses). Cada interesado  
recibiu a súa carta.
     3.- Xa se ten feito. Quedará un 20% por facer. 
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     4.- O Plan é un proxecto, a partir de aí veñen as modificacións.
     5.- D.Diego Otero di que segundo informes da Deputación podía ser con cachotes ou con 
formigón, fíxose así, parte da obra era dos veciños e parte do Concello. Foi a mesma empresa 
para o Concello que para os veciños. Non sei agora mesmo a contía. (Pregunta o Sr. Fente que 
órgano aprobou a factura e o nome da empresa). Construcciones Voces fixo o muro. (Di o Sr.  
Fente que se puxo un letreiro sen referencia á subvención da Xunta). A subvención neste caso  
non pedía o cartel. (Di o Sr. Fente que debe buscarse a estética, non o latón desta vez). A sinal de 
Stop tampouco ten sentido. 
     6.- Non se cobraba entrada. 
     9.-  O veciño falou cos donos, está disposto a comprar aquilo.  Entendo que non haberá 
demolición subsidiaria en tanto non se resolva iso. 
    10.- Faltan informes para que veña ao Pleno.
    11.-  D. Manuel Diéguez di que se vai  mellorar.  (O Sr.  Rodríguez Campelo di  que é un 
expediente laborioso).
     12.- D. Manuel Diéguez di que serán 3.000 euros, como tódolos anos.
     13.- Uns 70.000 euros. O 31 deste mes pecha o Obradoiro. 
     14.- Chegounos unha denuncia por obras e por actividade.  As obras teñen que ver coa 
comunidade e con outras instancias, como a da xurisdición civil. Na actividade, Casa Líncora é a 
que aluga. Poden legalizar o baixo, van traer un proxecto de legalización e despois alugar noutro 
sitio para marcharse de onde está o problema. Non hai actividade propiamente de Casa Líncora, 
teremos que paralizar a outro. Podemos prexudicar ao pobo. Se tivese estado nunha reunión dos 
portavoces na que non estivo, tería outro punto de vista. Vostede insta e logo non ven, pasou no 
caso da Comisión do leite). 
     15.- Desvincule os temas persoais da política. 
   
Por outra banda, D. Antón Fente Parada dirixiu o 18/01/2017 un escrito ao e-mail da Secretaría, 
invocando o artigo 97.7 do ROF, co seguinte contido: 

“PREGUNTAS  FORMULADAS POR ESCRITO POLO GRUPO POR CHANTADA-CUP 
PARA A SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DE CHANTADA CORRESPONDENTE AO 23
DE XANEIRO DE 2017.

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€.
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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 cantidade.
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?
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 
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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
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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.
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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 
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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?
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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?

     O Sr. Alcalde di que se contestará por escrito. O Sr. Fente quere que conste que así non se  
cumpre o ROF. O Sr. Alcalde procede a responder de palabra do seguinte modo:

     1.- No pago de subvencións encubertas, a 1.1 é unha compensación, a 1.2 foi algo importante  
para Chantada.
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        2.- O cemento rápido foi adquirido a 10 euros/kg. Só sería máis barato se se compra un 
tráiler completo. 
         3.- Coa do Folión dos Carros e a da Feira do Viño, acabáronse as comidas. Só houbo outra  
a unha persoa que fixo un servixo cun dron, adiantei eu os cartos. 
         4.- O do teléfono xa se ten tratado.
         5.- Os postes de formigón son para substituír os de madeira. Son 500 euros cada un. Ten 
que haber algunha cousa máis metida na factura de 1.540,79 euros. 
          6.- Se se botan fogos, é así. (O Sr. Diéguez Carballo di que hai erros na pregunta. Hai  
cousas  que  son  publicidade,  e  non  propiamente  gastos  das  festas.  Houbo  un  convenio  con 
Abanca para cantidades adicionais. Aínda se deben 1.000 euros do Folión de Carros).
         7.- As horas de picador son a 40 euros. Outras, a 30 euros.
         8.- Está previsto colocar caldeira de pellets no Centro de Día. 
         9.1.- Tamén hai alegacións do goberno municipal. As obras en Chantada, necesitarán 
permiso.
         9.2.- Refírese á reforma da depuradora? Entre abril e maio, hai uns mecanismos a poñer.
         10.1 e 10.2.- Estase no das dúas fontes. (D. Castor Novoa di que segundo o caudal, resulta 
a analítica). 
         11. D.Castor Novoa di que lle preguntou o outro día o custo do servizo das piscinas. Houbo 
226.629,10 euros de ingresos, e 210.786,78 euros de gastos –faltan facturas por pagar-. Dá datos 
de gastos en persoal, en luz, en gasoil, en reparacións, en subministracións varias. O balance é 
duns 20.000 euros en negativo. Subimos socios, e tamén hai outras cousas que farán que no ano 
que vén, sexa menos o negativo. 
         12.- Isto é unha picadura. 
         13.- Xa se quedou como facer.
         14.-  A ordenanza  de  terrazas  é  absolutamente  necesaria.  Hai  ordenanza  de  venda 
ambulante.
         15.- Non ten perigo. 
         16.- Están contestadas.

(O Sr. Rodríguez Medela pregunta polo problema das Tesourerías. O Sr. Alcalde di que haberá 
que miral, unha praza máis de Tesoureiro é un luxo. O Sr. Secretario expresa unha opinión crítica 
sobre a normativa que creou o problema).

     Non habendo máis asuntos a tratar, o Sr.Alcalde-Presidente levanta a sesión sendo as vinte e 
dúas horas e trinta e cinco minutos do expresado día, de todo o cal eu, Secretario, certifico.

          Vº e pr.
     O Alcalde, 

 Manuel L.Varela Rguez. 
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