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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN 

DO 08 DE MAIO DE 2017 
 
      Na dependencia habilitada na Casa da Cultura de Chantada como salón de sesións do 
Concello, ás vinte horas e dez minutos do día oito de maio de dous mil dezasete, reúnense os 
membros do Pleno da Corporación co obxecto de celebrar sesión ordinaria  previa convocatoria 
ordenada polo Sr. Alcalde-Presidente de acordo ós artículos 21.1.c) e 46.2.b) da Lei 7/1.985, 
Reguladora das Bases de Réximen Local, no sucesivo LRBRL, e concordantes, en primeira 
convocatoria, constitúese o Pleno do Concello deste municipio, con asistencia dos  
relacionados a continuación. 
 
 
      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. Diego Otero Veiga, D. Juan Alberto Diéguez Fernández, D. Manuel Diéguez 
Carballo e Dna. Pamela Fernández Águila. 
 
       Grupo Municipal do PSG-PSOE: Dna. Raquel López Rodríguez, Dna. María Jesús 
Rodríguez López.  
      Grupo Municipal do Partido Popular: D. Francisco Javier Rodríguez Medela, D.Manuel 
Javier Goyanes Cereijo. 
      Grupo Municipal de Por Chantada-CUP: D.Antón Fente Parada. 
             
Secretaria Xeral: Dona María Álvarez Alvar, que dá fe do acto. 
Interventora Xeral: Dona María Cristina González Santín 
 
Disculpan a súa asistencia: D. Héctor Ledo Rodríguez.  

     

Á hora expresada no encabezamento, o Sr. Alcalde-Presidente declara aberta a sesión, por 
existir o quórum ó que se refiere o artigo 46.2.c) da LRBRL, pasándose a tratar os asuntos da 
Orde do día. 

 
 
1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DE DATA 13 DE MARZO DE 2017. 

O Sr. Alcalde-Presidente, de conformidade co artigo 91.1 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
Novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais (ROF) pregunta aos membros da Corporación, se alguén ten 
que formular algunha observación á devandita acta, no seu momento distribuída. 

Coas correccións (*) que resultan das observacións feitas respecto ó borrador reemitido coa 
convocatoria, o Pleno do Concello, de conformidade co artigo 91.1 do ROF, mediante votación 
ordinaria, por UNANIMIDADE dos concelleiros asistentes (12/13), ACORDA APROBAR dita 
acta, quedando elevada a rango de acta definitiva. 
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(*)Correccións da acta do 13 de marzo de 2017: 

No punto 3  e en rogos e preguntas, onde di “Raquel Rodríguez Fernández”, debe dicir “Raquel 
López Rodríguez”. 

No punto 3, onde di “Ó non seguir coa Lei de contratos”, debe dicir: “Non seguir a Lei”. 

En rogos e preguntas, onde di “Antón Fente PLarada”, debe dicir: “Antón Fente Parada”. 

 

 
2.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA IMPULSAR UN PLANO COMARCAL DE 
COMPOSTAXE DE RESIDUOS. 
 
[Consta no expediente do Pleno ordinario do mes de maio de 2017, a presente Moción con 
data de rexistro de entrada do 27 de abril de 2017 e número de rexistro 1932]. 
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Novamente, o grupo de traballo de Por Chantada-CUP dedicado a cuestións 

ambientais, formula máis unha proposta co obxectivo de termos un Concello máis sustentábel e 

cunha mellor calidade de vida presente e futura. 

Actualmente, máis de 40% do lixo doméstico é compostábel, é dicir, o lixo diario que 

se xera nos fogares contén entre 40 % e 50 % de  materia orgánica que pode ser reciclada 

e retornada á terra en forma de humus para plantas e cultivos. De cada 100 quilos de lixo 

orgánico obtéñense entre 10 e 15 quilos de compost. Por outras palabras, o lixo orgánico 

que se xera nos fogares pode ser aproveitado e retornado á terra en forma de fertilizante para 

as plantas e os cultivos podendo empregarse tanto en uso doméstico como por parte da área 

de parques e xardíns, quen tamén podería fornecer restos leñosos, serraduras e follas 

necesarios para a compostaxe, se ben a pervivencia de hortas mesmo na área vilega facilita 

moito a súa posta en marcha. 

Porén, sobretodo, é mester apostar pola compostaxe por unha cuestión de 

concienciación medioambiental, porque compostando redúcese a cantidade de lixo que acaba 

no vertedoiro ou se incinera. Compostar é un proceso doado de facer e que ten un custo 

económico mínimo comparado con outros sistemas de xestión  do lixo, xa que permite 

aos concellos poupar na recollida, no transporte e no propio tratamento dos residuos. 

Para alén do dito, non é difícil cuantificar a poupanza na factura do lixo se reducimos o 

peso deste nun 40%. De feito, o gasto no lixo representa un gasto crecente que aumenta de 
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ano para ano, ao tempo que o modelo de SOGAMA é un modelo insustentábel, irracional e cun 

alto impacto na facenda local. O gasto na “recollida e tratamento do lixo” en Chantada en só 

dous anos pasou de 66,91€ por habitante en 2014 a 76,46€ por habitante no orzamento de 

2016
1
, ou sexa en só dous anos incrementouse o gasto na partida 162 en 9,55€ por habitante. 

Para pór o dado económico en perspectiva, o Concello de Chantada orzamentou para 2016 

6,57€/hab. a “Fomento do emprego” (241). 

Na seguinte táboa pódese verificar como ao longo da lexislatura a tendencia é alcista e 

xa non só no tomando a referencia de gasto por habitante, que se  incrementa de modo natural 

polo envellecemento e a perda de poboación, senón tamén se observamos o montante total 

(74.108,98€) ou incluso se tomamos como referencia a porcentaxe dos ingresos totais (propios 

e transferencias) dedicados a esta partida (incrementándose expoñencialmente 0,65% por ano). 

 

Evolución do gasto na recollida e tratamento do lixo (162) 

ANO Gasto (en €) % do 
ingreso 

total 2014 572.338,67 10,57 

2015 646.961,65 11,75 

2016 649.447,65 11'79 

 

 

Deste montante, orzamentouse só para SOGAMA (P.O. 162.227.04) en 2016 

277.335,19€, fronte os 324.112,72€ destinados a “limpeza e aseo” (Ascan, P.O. 162.227.00), os 

3.000€ para Escor (162.227.99) e os 27.999,74 para soldos e complementos. Diversos 

estudos estiman que a implantación da compostaxe comunitaria aforraríalles aos 

concellos ata uns 40-45 euros por familia e ano.Se os residuos sólidos representan máis de 

40% do peso do lixo e cobrando SOGAMA por tonelada
 
podemos considerar, xa que logo, os 

beneficios económicos e xa non só ambientais que pode ter a compostaxe para o noso 

Concello e que a medio-longo prazo poden representar facilmente por volta de 130.000€ de 

aforro por ano. Unha cantidade que debería dedicarse, por un lado, a baixar nun mínimo 

de 25% as taxas do lixo ás persoas que empreguen a compostaxe e, por outro lado, a 

remunicipalizar o servizo de recollido de lixo impulsando un modelo comarcal 100% 

público de recollida e tratamento. 

Neste sentido, existen referencias e alternativas ao modelo SOGAMA como a 

Mancomunidade do Barbanza que podería imitarse na nosa comarca, cun modelo de 

tratamento e xestión do lixo propio máis barato, máis limpo e máis eficiente que non 

emprega a incineración e cuxas taxas de recollida selectiva de vidro e outros materias medran 

anualmente. 
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Canto máis preto aproveitamos os restos orgánicos máis se reduce o consumo de 

combustibles para o transporte, hai menos acumulación de refugallos en vertedoiros e 

contribuímos para unha redución de substancias tóxicas e gases nocivos. Tamén evitamos a 

contaminación producida ao queimalos. Ao tempo, xestionar o lixo desde o público e na nosa 

comarca permitiría xerar empregos locais de calidade e é retornar a un modelo de xestión 

dos residuos orgánicos propio do noso medio rural e, xa que logo, da nosa identidade, 

onde o lixo sempre tiña un fin: para consumo animal, para abono de morteiros... 

Por se o anterior fose pouco, separar as diferentes fraccións do lixo na  casa fai 

que tomemos consciencia de todo o que tiramos e que reduzamos a cantidade de 

residuos que xeramos. Así mesmo, o modelo Barbanza demostrou que as familias que 

participan nas campañas de reciclaxe e separan correctamente a parte orgánica melloran tamén 

as ratios de separación de envases, cartón e vidro. 

Nas antípodas está o modelo SOGAMA, que é o que emprega Chantada e outros 

289 concellos galegos, onde só se recupera 3’3% dos residuos que xestiona (fronte a 24% 

de media da UE) emitindo 133 millóns de quilos de CO2 e 18.600 quilos de dióxido de 

xofre en 2015, medrando os dados de ano 

1. para ano. Un modelo fracasado que só se mantén porque é un lucrativo negocio xunto 

á xestión privatizada do lixo. 

De por parte, a Deputación de Pontevedra impulsou unha plano de compostaxe 

na provincia xa activo nos concellos de Barro, Caldas de Reis, Cambados, Cangas do 

Morrazo, A Illa de Arousa, Moaña, Pontevedra, Ribadumia, Salceda de Caselas, Sanxenxo, 

Tomiño e Vilaboa e vaise espallar proximamente a Baiona, Bueu, Catoira, Gondomar, Ogrobe, 

Lalín, Ponteareas, Redondela e Vilagarcía de Arousa. Cada un dos composteiros comunitarios 

instalados dá servizo entre 60 e 300 viciños. 

Dado o anteriormente exposto, de conformidade co noso programa, desde Por 

Chantada-CUP propomos ao pleno da Corporación de Chantada, para comezarmos a avanzar 

na dirección certa, a adopción do seguinte ACORDO: 

 

1. Instar á Deputación de Lugo a impulsar un programa análogo ao da Deputación de 

Pontevedra para, en parcería cos concellos, lanzar planos comarcais ou locais de compostaxe. 

 

 

2.- Solicitar da Deputación de Lugo e da Xunta da Galiza información sobre o 

procedemento que permitiría a posta en marcha da Mancomunidade de concellos País do 

Faro para a xestión e tratamento do lixo comarcal, se así é estimado polos concellos da 

zona. 
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3.- Dirixirse á Mancomunidade do Barbanza para solicitar información sobre o seu 

modelo de tratamento de lixo, estatutos  da mancomunidade e outras informacións de 

interese para licitar un modelo semellante. 

 

 

4.- Elaborar un informe deste a secretaría e a intervención municipais sobre o 

procedemento e custo da remunicipalización do servizo do lixo e dos prazos idóneos 

para facelo en virtude dos contratos vixentes. 

 

5.- Saudar afectuosamente as corporacións de Carballedo, Taboada, Saviñao, Portomarín, 

Pantón, Rodeiro e San Cristobo de Cea informándoas do contido e dos acordos da presente 
moción e sondando o seu interese nos mesmos”. 

 

 
 
 
 
O Sr. Alcalde toma a palabra menionando que ó non haber pasado estas Mocións previamente 
por Comisións Informativas procede votar a súa ratificación (artigo 97.2 ROF en relación co 
artigo 82.3 do ROF) e que pola parte do Grupo Municipal INTA. 
 
Nun primeiro momento non se consuma o sometemento a votación da ratificación xa que o 
concelleiro Don Antón Fente toma a palabra a efectos de que se abra, previamente, antes de 
tomar acordo de ratificación, un debate. 
 
Por Don Antón Fente se plantexa que non se convocou previamente a Comisión Informativa e 
que o ROF dispón que nas sesións ordinarias os asuntos que se sometan ó Pleno teñen que 
estar previamente ditaminadas pola Consión Informativa e se se podería por elo anular os 
acordos do Pleno. 
 
Polo Sr. Alcalde xustifícase a urxencia da introducción na orde dos días dos puntos de 
“Mocións” e a non convocatoria das Comisións Informativas porque di que estivo ata o último 
día posible (para que se poidera convocar o Pleno ordinario de maio) intentando cambiar a data 
do Pleno ordinario de maio para poder levar o orzamento, e que se si introduciron as Mocións 
se fixo para darlle cobertura legal, polo tanto se non se ratifica finalmente, pois deixarase para 
o seguinte. 
 
Pregunta o Concelleiro Don Antón Fente á Secretaria do Concello qué efectos ten non 
convocar Comisións Informativas. 
 
A Sra. Secretaria do Concello pon de manifesto que previamente á convocatoria do presente 
Pleno ordinario fixo unha advertencia de legalidade en relación á concovatoria e celebración 
das Comisións Informativas. Ademais de conformidade co artigo 82.2 do ROF na orde do día 
so poden incluirse os asuntos que foran previamente ditaminados, informados ou sometidos a 
consulta de Comisión Informativa que corresponda, salvo 82.3 ROF. Existe debate sobre se as 
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Mocións deben ser sometidas a ditame de Comision Informativa, non obstante neste caso 
(Concello de Chantada) existe un precedente de que se someten ó seu ditame. 
 
O que destaca a Sra. Secretaria e que a súa advertencia previa, se basea, salvo outro criterio 
mellor fundado en dereito, en que as Comisións Informativas ademais de ter por obxecto o 
estudo, informe ou consulta dos asuntos que deban ser sometidos a Pleno para o seu acordo, 
é un órgano colexiado que pode realizar un seguimento da xestión e control, na medida en que 
se inclue entre os seus puntos do de “rogos en preguntas”. 
 
Pasa a Secretaria a ler o artigo 82.2 e 3 do ROF e 91.4  e 97.2. e 3 do ROF e comenta os 
preceptos. Engade a Secretaria que estas Mocións pola data da súa presentación podían ser 
ditaminadas na Comisión que se celebrase. 
 
O Sr. Fente manifesta que non pode votar algo se non se seguiu o procedemento de 
convocatoria de Comisión Informativa porque aínda que o Pleno se poida cambiar polos 
orzamentos, él non foi informado solo recibiu comunicación da Secretaría. O Alcalde di que o 
chamou por teléfono varias veces e que é imposible localizalo. O Sr. Fente insite en que non 
entende porque non se convocaron as Comisións. O Alcalde non entende porque o concelleiro 
non accede a cambios de data de Pleno. O Sr. Fente di que el xa propuxo que se fixera un 
calendario con datas de Pleno. Continúa o Sr. Alcalde manifestando que de 13 concelleiros, 12, 
estaban a favor de cambiar a data deste Pleno ordinario de maio e que non entende porque o 
señor concelleiro non ten consideración polos que están. Como non quixo cambiar a data se 
convocou o Pleno sen Comisións para celebralo na data. Continúa a discusión sobre o mesmo 
asunto. 
 
 
Dona Raquel intervén dicindo que o seu Grupo estaba de acordo co cambio de data. E chama 
ás dúas partes (Alcalde e concelleiro) ó sentido común, non pode haber un Pleno sen Comisión 
Informativa e que é unha pena que estas Mocións non entren. 
 
A Sra. Secretaria manifesta que a súa advertencia refírese á legalidade, en termos xerais, da 
non celebracións de Comisións Informativas. 
 
Sr. Fente, duda se se arrastraría a nulidade. A Sra. Secretaria menciona que entrar a examinar 
unha nulidade é unha cuestión complexa. O procedemento de nulidade non é un procedemento 
sinxelo e ten causas tasadas. Non se pode valorar ademais porque neste momento nin se 
procedeu todavía a ratificar ou non esos puntos. 
 
O Alcalde insiste en darlle cobertura legal coa ratificación e favorecer o debate. 
 
A Secretaria procede a ler o artigo 126.2 do ROF en canto dispón que “en supuestos de 
urgencia, el Pleno o la Comisión de Gobierno, podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no 
dictaminados por la correspondiente Comisión informativa, pero, en estos casos, del acuerdo 
adoptado deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se celebre. A 
propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión informativa, el asunto deberá ser 
incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere sobre la 
urgencia acordada, en ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización”. 
Engade a Secretaria que noutro Pleno se incluiu directamente un asunto sen ditaminar pola 
Comisión e que despois se someteu a ditame (despois de acordarse) en base o artigo citado, 
habendo informe ó respecto do Secretario do Concello anterior. 
 
O Sr. Fente insiste que iso é por non facer as cousas ben. O Sr. Alcalde insiste en que se estivo 
esperando a que o concelleiro de Por Chantada-CUP decidise cambiar a data do Pleno 
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ordinario de maio e incluir tamén as súas mocións. Ademais algunhas Mocións parécenos 
interesantes. 
 
O Sr. Alcalde somete a votación a ratificación da inclusión na orde do día deste punto de 
acordo co artigo 82.3 do ROF, sendo o resultado da votación o seguinte: votos a favor do 
Grupo do PSG-PSOE (2) e do Grupo Municipal Por Chantada-CUP (1); votos en contra do 
Grupo Municipal INTA (7); abstencións do Grupo Municipal do PP (2). Polo tanto NON se 
ratifica e non se pasa a debatir do asunto. 
 
 
 
3.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA APROBACIÓN DUN PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN DO CONCELLO DE CHANTADA PERANTE A APLICAICÓN DE 
FITOSANITARIOS NO SEU TERMO MUNICIPAL. 
 
[Consta no expediente do Pleno ordinario do mes de maio de 2017, a presente Moción con 
data de rexistro de entrada do 27 de abril de 2017 e número de rexistro 1933]. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Os fitosanitarios conteñen compoñentes químicos que funcionan como disruptores 

endócrinos nos seres vivos, tamén nos humanos, e altamente contaminantes en moitos 

casos para o medio ambiente, cando non de  probadas ligazóns na cancroxénese. 

Nesta lexislatura unha moción da CUP
 
aprobouse unanimemente o que non impediu 

que hai agora aproximadamente un ano se empregase este principio activo nun 

produto dado nas beirarrúas da vila por parte de operariosnmascarados sen que o 

Goberno local explicase a composición química do produto, após reiteradas 

perguntas no pleno e denuncias da imprensa; ou que meses despois nunha zona de 

exposición para crianzas e de contacto coa pel, xunto ás piscinas, se empregasen 

fitosanitarios sen sinalizar (abono). Tamén  se apresentou unha moción sobre os 

produtos fitosanitarios e a formación e asesoría necesaria para poder manexar estes 

produtos, xunto ás eivas na xestión por parte da Xunta da Galiza
2

. Recentemente, 

empregáronse novamente fitosanitarios, aínda que desta vez algo avanzouse a 

sinalizouse  cun cartaz vertical o seu uso, aínda que sen delimitar a zona nin indicar 

que produto se empregou. 

 

Así as cousas, semella que existe un problema no Concello de Chantada á hora de 

determinar que produtos e como deben empregarse e, sobre todo, que protocolos 

deben seguirse para minimizar os riscos para a saúde das persoas e do medio 

ambiente. 

Por todo isto consideramos de importancia facer noso e adaptar á nosa  realidade 

local o protocolo elaborado no seu día polo grupo ecoloxista fundado en 1990 e con 
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nome Asociación para a Defensa da Natureza do Condado (ADENCO) para a 

aplicación de fitosanitarios nos concellos. Tamén agradecemos a colaboración de 

Damián Copena, parceiro do GIEEA (Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica 

e Agroloxía) da Universidade de Vigo. 

De igual xeito, é de salientar a campaña local #NonNoMeuNome que xa reuniu 

adhesións de numerosas persoas por unha Chantada sen herbicidas, tanto a nosa 

localidade como personalidades do exterior como eurodeputadas, deputadas, 

alcaldes e concelleiros. 

Como resultado destes contactos e achegas e do desenvolvemento e debate 

posterior nun grupo de traballo de Por Chantada-CUP dedicado a cuestións 

ambientais saíu a seguinte proposta para a súa adopción, se procede, por parte do 

pleno da Corporación de Chantada. 

 

Proposta de Acordo 

 

 

1.- Sinalar sempre o uso de produtos químicos, nomeadamente os 

denominados produtos fitosanitarios, así como o principio activo e a marca 

comercial empregada en cada caso. 

 

2.- Aprobar o seguinte Protocolo de actuación do Concello de Chantada perante 

a aplicación de fitosanitarios no seu termo municipal (ANEXO I).” 

 
 
 
 
 
Pola mesma argumentación/debate que o xa xurdido no punto segundo. 
 
O Sr. Alcalde somete a votación a ratificación da inclusión na orde do día deste punto de 
acordo co artigo 82.3 do ROF, sendo o resultado da votación o seguinte: votos a favor do 
Grupo do PSG-PSOE (2) e do Grupo Municipal Por Chantada-CUP (1); votos en contra do 
Grupo Municipal INTA (7); abstencións do Grupo Municipal do PP (2). Polo tanto NON se 
ratifica e non se pasa a debatir do asunto. 
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4.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA IMPULSAR UN ESTUDO SOBRE A 
INCIDENCIA DO CANCRO NO CONCELLO DE CHANTADA E A ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS FRONTE A ESTA DOENZA. 
 
[Consta no expediente do Pleno ordinario do mes de maio de 2017, a presente Moción con 
data de rexistro de entrada do 25 de abril de 2017 e número de rexistro 1889]. 
 
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
O cancro é o nome común que recibe un conxunto de doenzas en que se observa un proceso 

descontrolado na división das células do corpo. O proceso polo que se produce o cancro é causado por 

anormalidades no material xenético das células. Estas anormalidades poden ser provocadas por 

distintos axentes canceríxenos tales como: radiación ionizante, ultravioleta, produtos químicos e 

disruptores endócrinos, fume do tabaco e da contaminación en xeral; por axentes infecciosos como o 

virus do papiloma humano ou o virus da hepatite B. 

O seu impacto crecente nas sociedades do centro do sistema- mundo capitalista ten xerado 

cada vez unha maior atención, o que se traduce tamén nunha crecente proliferación de entidades 

cívicas centradas primordial ou exclusivamente no cancro; por exemplo, entre nós é de salientar 

Chantada contra o cancro, de recente  criación e cuxa presidenta é integrante desta mesma 

Corporación
1
. 

Tamén proliferan diversos estudos que mostran a ligazón entre os produtos da agro-industria e 

os agro-químicos e o cancro, por exemplo os herbicidas ou o glifosato sobre os que o noso grupo ten 

xa chamado a atención en diversas ocasións. De feito, é desolador ver como seguen empregándose 

por parte do Concello de Chantada fitosanitarios e como fica aínda tanto para concienciar e facer ver 

que o barato sae caro e que debemos ser moi escrupulosos e coidadosos no seu uso, por non dicir que 

se debe evitar sempre que sexa posíbel. O descoñecemento, ou a comodidade de non adotar medidas, 

contrastan coa crecente popularización dos avanzos científicos por medio de producións divulgativas 

para o grande público, como os documentarios franceses O noso veneno

 cotián
2 

ou Disruptores endócrinos: vidas envelenadas
3
. De feito, o 

Estado español lidera o consumo de pesticidas de todo Europa
4
. 

No primeiro destes documentarios móstrase como nas últimas tres décadas a taxa de 

incidencia do cancro aumentou 40% e a taxa de incremento da leucemia e dos tumores cerebrais foi de 

2% por  ano entre as crianzas. No segundo o foco ponse nos efeitos sobre o organismo de substancias 

químicas presentes en produtos de uso cotián e nos alimentos, pois os disruptores endócrinos son 

substancias exóxenas que axen como hormonas no noso sistema endócrino causando alteracións na 

función fisiolóxica das hormonas endóxenas. Algunhas das consecuencias derivadas son problemas de 

fertilidade e demais alteracións no sistema reprodutivo, proliferacións de alerxias e demais problemas 

no sistema inmunolóxico, problemas de insomnio e outras alteracións no sistema nervioso ou estreita 

relación con cancros como os de mama, endometrial, testículos, próstata ou tiroides
5
. 

Na comarca de Chantada son moitas as persoas que falecen por esta causa e a súa 
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incidencia vai en aumento, por iso achamos da máxima prioridade e importancia que se faga un estudo 

dos principais axentes que provocan este tipo de doenzas, a súa potencial incidencia 

e os factores de risco e exposición, para alén de propor medidas para a corrección de riscos. 

A propria Consellaría do Medio Rural recoñece, por exemplo o impacto dos disruptores 

endócrinos e o abuso de antibióticos e substancias químicas na agricultura intensiva, mais seguimos 

sen ter estudos locais detallados sobre o impacto de pesticidas e outras substancias sobre o cancro, en 

boa medida porque as administracións ceden ás presións do lobby da agro-industria
6
. 

Porén, non só se trata do abuso de agro-químicos no caso de Chantada. Existen numerosos 

estudos, tamén das universidades galegas, sobre os efeitos do gas radon, por exemplo o da USC que 

estabelece a súa estreita ligazón co cancro de pulmón, só por detrás do tabaquismo
7
. Desta arte, este 

gas é responsábel por 50% das radición ionizante que recibimos ao longo das nosas vidas. 

As normas de construción e de calidade da vivenda nos EUA e outros estados xa inclúen 

técnicas para reducir o impacto do radon para non ultrapasar os níveis marcados pola Axencia de 

Protección Ambiental (148 Bq/m3). Porén, de aplicamos estes criterios, na área sanitaria de Santiago 

de Compostela a exposición nos fogares ten unha proporción de risco atribuíbel responsábel por 9% de 

todos os cancros de pulmón. Estudos feitos na década de 90 demostraron que a incidencia perante 

esta exposición era entre 2 e 3, fronte a 1 entre os non expostos. Por outras palabras, as persoas con 

niveis de radon elevados no seu lugar de traballo ou no seu fogar teñen entre o duplo e o triplo de 

posibilidades de apresentar cancro pulmonar. E isto cando o estudo facía referencia a espazos con 

níveis inferiores aos considerados de risco (148 Bq/m3)
8
! 

No entanto, en Chantada nunca se realizaron estudos exhaustivos para medir o impacto 

dunha canteira a ceo aberto ao carón da vila e, sobretodo, non se efectuaron medicións no interior das 

edificacións algo inaudito e que revela a falta de sensibilidade da clase política cun tema de tamaña 

importancia, obviando mesmo o disposto na Directiva 2013/59/EURATOM do Consello de 5 de 

decembro de 2014 pola que se estabelecen normas de seguranza básicas para a protección contra os 

perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes
9
. 

As minas abandonadas a ceo aberto tamén inflúen na mineralización excesiva das augas, a 

cal ten tamén perigos para a saúde humana. Precisamente, no pasado ano solicitamos que se 

analizasen as principais fontes de uso corrente no concello e feita a análise desde o Concello 

detectouse en varias un problema de excesiva mineralización que podía gardar relación coa falta de 

pluviosidade. Porén, na secuencia da mudanza climática en curso e dun ano extremadamente quente e 

seco, no cadro histórico, o esperábel é que isto, infelizmente, poda ir a pior
10

. 

Por todo o exposto é natural que cada vez sexamos máis os cidadáns que tomamos 

consciencia da magnitude do problema e que procuremos organizarnos e presionar ás institucións para  

que adopten medidas reais e efectivas. 

Neste sentido, desde Por Chantada-CUP impulsamos esta moción en parcería con outras 

candidaturas que senten semellantes inquedanzas á nosa (Xinzo Adiante e Somos Cambados),    

en    boa    medida    porque    operan    en comarcas 

especialmente afectadas por esta problemática como a Limia e o Salnés (por exemplo alto impacto de 
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agro-químicos no cultivo da pataca e do albariño). 

Lembremos que López Abrente, unha autoridade mundial en investigacións diatópicas sobre o 

cancro, dinos que «a distribución espacial pode revelar diferenzas nos factores de risco e contribuír de 

maneira significativa a estabelecer políticas para loitar contra o cancro». Pola súa banda, o 

epidemiólogo Miquel Porta considera que a sociedade debería exixir políticas moito máis vigorosas á 

luz dos dados que imos coñecendo: «estes dados deixan claro que o cancro non é unha lotaría. Os 

cidadáns deberiamos votar pensando  no radon, das industrias contaminantes, nas emisións dos 

carros...»
11

. 

Consideramos que sería moi positivo que se fixera un estudo de cales son os axentes que 

provocan esta enfermidade e instar a que se adopten medidas. Coñecendo as causas e adoptando 

medidas preventivas necesarias, poderíase reducir considerabelmente esta doenza, así como as 

consecuencias da mesma ás persoas que a sufran. 

 
Así, sirva o exposto para xustificar a proposta que facemos ao pleno do Concello de Chantada, 

propondo a adopción do seguinte ACORDO 

 
 

1.- Instar á Xunta da Galiza a que leve a cabo un estudo exhaustivo sobre a doenza do cancro no 

Concello de Chantada e, unha vez coñecidas as causas que a orixinan, proceder a tomar as 

medidas preventivas certas. 

 

2.- Instar á Deputación de Lugo a desenvolver medicións e un estudo sobre a incidencia do gas radon na 

provincia, nomeadamente naquelas territorios atinxidos pola minaría como Quiroga ou Chantada, así 

como o impacto nas capas freáticas da lixiviación dos mineirais expostos aos elementos nas minas 

abandonadas e posíbeis mecanismos de controlo e solucións. 

 
3.- Efectuar medicións desde o Concello de Chantada nos edificios públicos no tocante ao gas 

radon e organizar xeiras informativas para divulgar os seus perigos entre a cidadanía, 

nomeadamente no interior das casas de granito e no tocante ao cancro de pulmón. 

 
4.- Dirixirse desde o Concello de Chantada ás tres universidades galegas (UDC, USC e Uvigo) 

solicitando materiais e/ou información estatística diacrónica sobre a incidencia do cancro na 

nosa comarca e brindando colaboración para medir o impacto de elementos como os 

fitosanitarios ou o gas radon no noso termo municipal. 

 
5.- Licitar publicamente a contratación para a realización de análises trimestrais da totalidade 

das fontes públicas do concello, cuxos resultados serán publicados na páxina web do Concello. 

 
6.- Solicitar a Viaqua un informe, para o próximo pleno ordinario, onde se identifiquen os 

principais problemas no tocante á calidade das augas e os vertidos que presentan ou 

presentaron problemas nos últimos 4 anos, indicando o estado actual da cuestión e as medidas 

correctoras contempladas ou en curso de execución. 
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7.- Dirixirse ás entidades cívicas locais relacionadas coa saúde para organizar desde o 

Concello de Chantada, en 2018, o I Congreso sobre a incidencia do cancro no rural 

galego: alternativas desde o eido local”. 

 
 
 
 
 
Pola mesma argumentación/debate que o xa xurdido no punto segundo. 
 
Informa a Secretaria que hai que votar cada punto un a un. 
 
O Sr. Alcalde somete a votación a ratificación da inclusión na orde do día deste punto de 
acordo co artigo 82.3 do ROF, sendo o resultado da votación o seguinte: votos a favor do 
Grupo do PSG-PSOE (2) e do Grupo Municipal Por Chantada-CUP (1); votos en contra do 
Grupo Municipal INTA (7); abstencións do Grupo Municipal do PP (2). Polo tanto NON se 
ratifica e non se pasa a debatir do asunto. 
 
 
 
 
5.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA APERTURA DE EXPEDIENTE DE 
DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES NO CONCELLO DE CHANTADA POR 
CONTINUADAS IRREGULARIDADES EN RELACIÓN COA FACENDA PÚBLICA.  
 
[Consta no expediente do Pleno ordinario do mes de maio de 2017, a presente Moción con 
data de rexistro de entrada do 24 de abril de 2017 e número de rexistro 1883]. 
 
 
 

 
1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Despois de que no pleno ordinario de marzo non fose apreciada a urxencia desta moción 

consideramos acaído volvela apresentar para que se proceda, cando menos ao seu debate por parte 

desta Corporación. 

Tendo en conta que no pleno ordinario de xaneiro Inta aprobou en solitario inicialmente o 

Expediente de crédito 1/2016 e o Suplemento de crédito 1/2016. 

Tendo en conta os recursos que apresentamos os grupos Por Chantada-CUP e socialista 

contra este acordo plenario. 

Tendo en conta que no pleno ordinario de marzo se anulou o acordo de xaneiro e que a 

posteriori, a finais de 2016, informou o Consello Consultivo favorabelmente a tal anulación 

reiniciándose, xa que logo, o procedemento e recoñecendo o proprio Goberno a nulidade de pleno 

direito das contratacións efectuadas prescindindo total e absolutamente do procedemento estabelecido 

e sen a existencia de crédito sufiente. 

Tendo en conta que no pleno ordinario de marzo o grupo municipal Por Chantada-CUP 

apresentou por urxencia unha Moción para a adopción de protocolos de transparencia e eficiencia nos 
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servizos económicos do Concello de Chantada, nomeadamente no relativo á contratación e 

seguimento dos contratos menores
1 

que nin sequera chegou a debaterse, como tampouco se cumpriu 

o compromiso do Goberno de debater na seguinte comisión de Facenda propostas no sentido da 

moción. 

Tendo en conta que se convocou un pleno extraordinario urxente en decembro contra cuxos 

acordos a presentamos unha Reclamación en trámite de exposición pública de expedientes de 

suplemento de crédito 02/2016 e 03/2016 en que, ao longo de 20 páxinas, se fai unha detallada 

exposición cronolóxica de todo o proceso ao tempo que se apontan os indicios constitutivos de 

presuntos delitos no proceso
2 

e se solicita adoptar medidas de oficio para depurar 

responsabilidades. 

Tendo en conta o escrito apresentado por volta do pleno ordinario de xaneiro pedindo os 

reparos da intervención e a adopción de medidas para a depuración de responsabilidades. 

Vistos os informes da intervención sobre os reparos 1/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016,  

 

7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016,  

17/2016,18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016, 27/2016, 28/2016, 

29/2016, 30/2016, 31/2016, 32/2016, 33/2016, 33/20216, 34/2016, 35/2016, 36/2016, 37/2016, 

38/2916, 39/2016, 40/2016,  41/2016,  42/2016,  43/2016,  44/2016,  45/2016  expedientes 

expedientes 1185/2016, 1221/2016, 1253/2016, 1277/2016, 1313/2016, 1358/2016, 1179/2016, 

1367/2016, 1348/2016, 1377/2016, 1401/2016, 1403/2016 e que abalan as teses expostas ao longo 

da lexislatura polo noso grupo e que tamén aprecian serias e variadas irregularidades, por exemplo 

claros indicios de abuso do contrato menor para incumprir a legalidade nalgúns casos, cos mesmos 

protagonistas que no Expediente 1/2016; ou varias omisións nos expedientes de requisitos ou trámites 

esenciais que derivarían en varios casos en actos nulos de pleno direito como os do xa referido 

expediente. 

Vista a delixencia da secretaría que indica que «ponse de manifesto que estanse a efectuar 

contratos menores cando non deberían tratarse coma tales, tal coma sinala o informe da 

intervención».  

Tendo en conta a documentación asociada ao Recoñecemento extraxudicial de crédito 

2/2017, especialmente no que atinxe aos informes de reparo da intervención que sinalan múltiplas 

facturas sen consignación orzamentar suficiente e abuso reiterado do contrato menor para evitar os 

requisitos de publicidade e contratación. 

Tendo en conta o reparo 8/2017, que atinxe ao expediente 300/2017, ponto retirado do pleno 

ordinario de marzo ao non ter maioría absoluta Inta, e no que tamén hai indicios de contratacións sen 

orzamento e en fraude de lei sobre as que xa perguntamos en numerosos plenos e que derivan en 

continuas sentenzas xudiciais e graves consecuencias para a facenda pública que aparecen 

reiteradamente nas resolucións da alcaldía e nas actas da XGL. 

Visto que os reparos son erguidos sen máis por parte do alcalde Manuel Lorenzo Varela coa 

connivencia do seu grupo e sen emendar as situacións e que estas se sosteñen e agravan co tempo. 
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Tendo en conta os expedientes urbanísticos en que se decretan paralizacións, após longas 

dilacións temporais e con informes, en ocasións contraditorios, do arquitecto do servizo de urbanismo, 

para logo non executarse cun tratamento que, en consecuencia, non só elude as competencias que lle 

son proprias ás administracións locais, mais tamén discrimina uns cidadáns fronte a outros. 

 

O grupo municipal Por Chantada-CUP entende que hai, deliberadamente, unha xestión 

deficiente e contraria aos intereses da facenda pública e da maioría social por parte do Goberno 

de Manuel Lorenzo Varela, podendo traducirse esta á luz do exposto en graves prexuízos para a 

facenda local, en falta de igualdade e garantías no acceso ao emprego público, en 

fraccionamento dos contratos menores para eludir os requisitos de publicidade, en eivas na 

fiscalización... e aínda outros indicios de supostos delitos graves como prevaricación ou fraude 

que atinxen a empregados e responsábeis públicos derivándose, en todo caso, destas condutas 

responsabilidades. E, xa que logo, sendo a responsabilidade dos concelleiros garantir o bo goberno e 

administración dos recursos que son de todos e velar polo ben común propomos ao pleno o seguinte 

ACORDO: 

 

1.- Iniciar ipso facto expediente de oficio para a depuración de responsabilidades, elaborado 

pola intervención e a secretaría municipais, con propostas para subsanar este tipo de 

actuacións irregulares sen prexuízo das responsabilidades patrimoniais e penais que deban 

dilucidarse, así como o procedemento a seguir para determinalas. 

2.- Dito expediente remitirase a todos os grupos políticos antes do pleno ordinario de xullo, 

onde se deliberará sobre o mesmo nun ponto da orde do día, remitíndoo tamén ao Tribunal de 

Contas da Galiza xunto coa documentación e os expedientes referidos na exposición de 

motivos, así como de todos os reparos da intervención e informes da secretaría existentes no 

Concello en relación coas condutas ut supra descritas e calquera outra documentación 

relacionada e de interese” 

 
 
 
 
Pola mesma argumentación/debate que o xa xurdido no punto segundo. 
 
O Sr. Alcalde somete a votación a ratificación da inclusión na orde do día deste punto de 
acordo co artigo 82.3 do ROF, sendo o resultado da votación o seguinte: votos a favor do 
Grupo do PSG-PSOE (2) e do Grupo Municipal Por Chantada-CUP (1); votos en contra do 
Grupo Municipal INTA (7); abstencións do Grupo Municipal do PP (2). Polo tanto NON se 
ratifica e non se pasa a debatir do asunto. 
 
 

6.- MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. 

Non se presentan Mocións e Asuntos de urxencia. 
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PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 

 

 
7.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIONS DA ALCALDÍA. 
 
O Sr. Alcalde, cumprindo co disposto polo artigo 42 do ROF, dá conta de Resolucións 
adoptadas dende a anterior sesión ordinaria. 
 
 
 
 
8.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 
          Por Dona Raquel López Rodríguez. 
 
   
Rogos:  
 
Na última acta da Xunta de Goberno aparece una sentenza a 40/2016 na que aparece como 
demandante SAREB, sendo polo que Rogo que se poñan en contacto conmigo para explicarme 
de que é o expediente. 
 
Nesa mesma acta fálase das actuacións recibidas da APLU, figurando unha explicación ou un 
informe da Secretaria Municipal, a que se debe? 
 
Secretaria.- É o procedemento que hai que seguir no caso das actuacións informativas que se 
reciben da APLU. 
 
Alcalde.- Desde que se aprobou a nova Lei do Solo os concellos teñen mais potestades para 
dar licencias, si se lles deu licencia, piden licencia e damoslla. Tamen están chegando 
denuncias da APLU de feísmos e o que hai que facer é comunicarlle os propietarios que 
legalicen. 
 
Raquel López.- Se seguiu en tódolos casos? 
 
Alcalde.- Supoño que desde urbanismo. 
 
Raquel López.- O camión do que se fixo mención segue no mesmo sitio? 
 
Alcalde.- O venrres pola mañá falou unha empresa que dicía que daban 700 ou 750 euros por 
el, pero non se pode vender de palabra, hai que facer un expediente. 
 
Raquel López.- Plan de protección do casco histórico, hai novidades ó respecto. 
 
Alcalde.- Xa chamei os redactores dous ou tres veces, e o que hai que facer é poñer prazo. A 
ver si o 22 se poderá, convocaremos antes da comisón informativa outra reunión si lles parece, 
poñendo unha data toda a Corporación. 
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 A nos dícennos que é difícil chegar á aprobación inicial. Teñen eles tódolos datos e nos 
explicarán os pros e os contras. 
 
Raquel López.- Preguntei varias veces sobre a denegación do uso do Telecentro, no último 
pleno non estaba o concelleiro de Cultura. 
 
Manuel Diéguez.- Non é o encargado do telecentro. 
 
Alcalde.- A tódolos edificios públicos se lles dá ocupación. 
 
Raquel López.- Referente ós orzamentos. Contamos con outra xuntanza mais antes da 
Comisión informativa?. Pero ligado os orzamentos, e referido ó plan único nomeouse unhas 
cousas que estaban en mente, polo que recibe un rogo que se lle envíe un informe da 
propostas que fan para o Plan Único. 
 
 
.- Raquel López, sobre os cursos de natación para bebés na piscina, algúns dos veciños piden 
un cambiador para bebés. 
 
José Castor.- Xa está encargado á carpintería. Algo sinxelo. 
 
.- Raquel López.- Segue habendo problemas coa recollida do lixo concretamente na parroquia 
de San Fiz, algunhas semanas nas que foron un día. 
 
Alcalde.- Debennos avisar no acto para que a policía local faga un acta, no inverno teñen que 
pasar dous días e no veran tres. 
 
.- Raquel López, Referente a problemática do colexo Eloisa Ribadulla, si se puxeron en 
contacto coa asociación de pais, si pensan facer algo coa Xunta de Galicia. 
 
.- Pamela Fernández, Falaron conmigo, sempre quedan nenos fora. Pero no cole de arriba hai 
prazas. 
 
Alcalde.- Hai pais e mais que lle vai mellor o Eloisa Ribadulla e os que lle pertencía Xoan de 
Rqueixo pero como lle vai mellor os de abaixo piden abaixo, (é un trema de xornada). 
 
Raquel López.- Se non se exerce presión o que lle interesa é suprimir unidades e liñas. 
 
Alcalde.- Deberíamos conseguir desdoble. Donde empezamos a ter problemas é na gardería 
que probablemente teñamos que facer outro módulo, é unha gran noticia. 
 
 
 
Javier Rodríguez Medela.-  
 
Rodríguez Medela.- na Xunta de Goberno do 30/03/2017 acordouse co concello de Carballedo 
solicitar a escola obradoiro e eu creo que hai un erro por que aparecen 216.000 € e non estan 
computados o beneficio industrial e os gastos xerais, e xa deu problema o ano pasado. 
 
.- Rodríguez Medela.- Decreto 162/2017, apróbase a liquidación, ¿Por que non está na orde do 
día do seguinte Pleno?. 
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Alcalde.- O mellor pola Comisión informativa. 
 
.- Rodríguez Medela.- Rogo Hai un problema de seguridade cidadana na Plazuela, Hai razaces 
facendo selfies. 
 
.- José Castor.- Xa foi a policía local. Están caendo pedras á rúa. 
 
.- Alcalde.- Fomos ó contencioso co SAREB e perdemos e temos que facer de novo as 
actuacións. Agotouse a vía contenciosa e hai que empezalo de novo. Tamén se pode comprar 
ese edificio para vivenda protexida. 
 
Raquel López.-  É un edificio que ten moitos problemas. 
Alcalde.- Vaise empreder de novo as actuacións. 
 
Javier Rodríguez.- “Felicitar” ó grupo de Goberno pola pista que está detrás do pavillón, os 
nenos salen todos blancos. 
 
José Castor.- Chamei a Voces e ó arquitectro e parece que o chover moito desaparece. 
 
Alcalde.- Faltan por poñer dous focos, polo fresado que se botou, dicen que é imposible a 
filtración. 
 
Javier Rodríguez.- O día 26 de abril apareceu no xornal o aparcamento do casco antigo. Que 
se teña en conta a opinion dos veciños e non aprobeiten a maioría absoluta. 
 
Alcalde.- O plan é un proxecto, intentarei ter o maior consenso. Non se vai a por formigón. A 
nos gustarianos por a zona antiga como peatonal e ante iso hai que buscar alternativas. 
 
Raquel López.- De todos os sitios o peor é ó lado do río. 
Alcalde.- Donde están as hortas ó lado do río non se vai votar formigón. 
 
Javier Rodríguez.- A Barandilla que vai ó campo de fútbol, vai no obradoiro e vaise por no 
campo de fútbol. 
 
Javier Rodríguez.- Na útlima Xunta de Gobenro hai un acordo referente a unha pregunta sobre 
a propiedade do campo de fútbol, ¿Non é municipal?. 
 
Alcalde.- A señora ten o que lle da o catastro. 
 
Javier Rodríguez.- Ó outro día escapouselles un ratero á policía local, ¿Está en forma a policía 
local?, faiselles algún tipo de control?  
 
Alcalde.-Foi por un erro da dona do local. 
 
 
 
Don Antón Fente Parada 
 
 
Con data 5 de maio de 2017 e número de rexistro de entrada 2056, tivo entrada no Concello de 
Chantada, as seguintes preguntas por escrito para o Pleno Ordinario de maio. 
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“1.- Comisións informativas 
1.1- Cal é a razón para non convocar as comisións informativas preceptivas do pleno ordinario 
a pesar do recollido nos artigos 134 e ss. Do ROF que explicita que deben ditaminarse os 
asuntos na comisión correspondente e que Chantada ao ter máis de 5.000 habitantes debe 
celebrar comisións informativas?  
1.2.- Que consecuencias xurídicas pode ter ao xuízo da señora secretaria este feito? Son os 
acordos do pleno nulos de pleno direito?  
1.3.- Pode aplicarse o artigo 47.e) da Lei 39/2015, de 1 de outubre, do Procedemento 
Administrativo Común de las Administracións Públicas que determina como nulos de pleno 
direito aqueles actos «ditados prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente 
estabelecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade 
dos órganos colexiados»?  
1.4.- Un incumprimento deste tipo non debería ter un reparo explícito da secretaría municipal a 
teor do disposto ao respeito en sentenzas como a do xulgado do penal nº 4 de Sevilla 
(23/05/2013)?  
2.- RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras e se 
convocan subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades 
locais de Galiza para o ano 2017, no marco do Acordo de formación para o emprego das 
administracións públicas. 
Acolleuse o Goberno a esta liña de axudas para financiar planos de formación para o 
emprego? 2.2. En estado se encontra? 
3.- Resolución do 24 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que 
se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 14 de xuño de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia 
non competitiva, dentro do Plan específico extraordinario de investimentos destinado á mellora 
de infraestruturas e equipamentos nos concellos de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 
120, do 27 de xuño). 
En devandita resolución aparecen numerosos concellos con cantidades por volta dos 30.000€ 
en axudas (da comarca Carballedo 34.998,90€, da Ribeira Sacra Sober con 33.057,85€ e de 
máis de 8.000 habitantes por exemplo 28.925,61€ para Salvaterra de Miño). Chantada 0€.  
3.1.- Apresentouse a documentación en tempo e forma?  
3.2.- Non terá algo que ver facer proxectos pouco atractivos ou xustificados superficialmente?  
4.- Resolución do 24 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que 
se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 21 de decembro de 2015 pola 
que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a 
convocatoria de subvencións das liñas en concorrencia non competitiva e concorrencia 
competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2016, de forma individual e 
mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais da Comunidade 
Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 246, do 28 de decembro). 
Figura Chantada con algo máis de 50.000€ nas de natureza non competitiva, mais un concello 
de entidade moito menor como Carballedo atinxiu sobre 13.500€ por esta vía e nada menos 
que 32.000 polas de natureza competitiva onde tamén figuran Allariz con Vilar de Santos (máis 
de 40.000€) ou concellos de maior entidade como Gondomar (32.000).  
a.- Optouse a liña competitiva?  
5.- Orde do 28 de marzo de 2017 pola que se estabelecen as bases reguladoras que rexerán 
as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e 
se procede á súa convocatoria para o ano 2017. 
Pediuse? Cando pensan adoptar medidas efectivas para termos un arquivo conforme é debido 
cun espazo axeitado e que sexa accesíbel a todos aqueles cidadáns que o desexen?  
6.- ORDE do 11 de abril de 2017 pola que se aproban as bases que rexen as subvencións 
destinadas ás entidades locais da Galiza para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas 
á xuventude durante o ano 2017, e se procede á súa convocatoria. 
a.- Acolléronse á devandita orde?  
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b- Que iniciativas van pór en marca en relación coa xuventude?  
7.- Resolución do 11 de abril de 2017 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao 
abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se estabelecen as bases 
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a 
concellos declarados municipios turísticos e a xeodestinos da Galiza, para a contratación de 
persoal nas oficinas de turismo nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2017. 
A Axencia de Turismo da Galiza concede 5.200€ para a contratación para a contratación de 
persoal na oficina de información turística.  
7.1.- Que cantidade de fondos propios terá que abeirar o Concello de Chantada para completar 
o gasto desta contratación?  
7.2.- A que aplicacións orzamentares concretas (nº, denominación e créditos actuais e créditos 
iniciais) corresponden?  
8.- Orde do 12 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, 
en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións aos concellos galegos, ás asociacións 
e ás cooperativas de persoas praceiras dos mercados e prazas de abastos para a consecución 
de mercados de excelencia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. 
8.1.- Pediuse ou vaise pedir esta subvención?  
8.2.- Que finalidade ten un blogue (http://concellodechantada.blogspot.es/) que se criou hai 
meses e que non ten ningunha actividade?  
8.3.- Non cren que para potenciar este espazo e dar centralidade aos produtos locais habería 
que desenvolver un proxecto como o que no seu día fixemos desde a CUP con o SLG e que 
vostedes desprezaron a pesar do seu éxito en Teo e noutros concellos?  
9.- Orde do 6 de abril de 2017 pola que se establecen as bases para a concesión de 
subvencións ás entidades locais de Galiza para a promoción do uso da lingua galega e se 
procede á súa convocatoria . 
9.1.- Acolléronse a esta liña de axudas, de 245.000€ a repartir entre os concellos concorrentes, 
para promoción da nosa lingua?  
9.2.Pedirana sós como Chantada ou con Cea e Carballedo como noutras ocasións?  
9.3.- Rogamos que non se perda como aconteceu outras veces (2015 por exemplo). 
9.4.- Porque non crean en Chantada un servizo de normalización lingüística permanente 
aproveitando esta liña de axudas?  
9.5.- A que pensan destinar concretamente esta axuda?  
10.- Vaos 
Na XGL de 7/3/2017 nos pontos 2.3 concédense dúas licenzas de vao permante (números 462 
e 463). Entendemos que hai un erro de copia e pega na acta e por iso se conceden á mesma 
persoa. Rogamos que se corrixa a acta e se aclare isto debidamente. 
11.- Aval Framiñán S.L. Casa da Música 
Framiñán volve solicitar o aval correspondente ao “Edificio municipal de uso cultural de 
Chantada”. No seu día aprobouse unha moción do noso grupo da que derivou un informe do 
arquitecto municipal, que cuestionamos en varios pontos. No entanto, o Goberno non adotou 
medidas nin compromisos de ningún tipo en relación a ese edificio, para alén do ar 
condicionado.  
Agora tarde e mal solicítanse informes, que agardamos que por deferencia se compartan con 
todos os membros da Corporación, cando se deixou vencer a garantía, por certo 
contrariamente ao que informaba o arquitecto no seu día e agora informa favorabelmente a que 
se devolva o aval en 14/10/2016 o enésimo (e preocupante) exemplo das contradicións no seu 
labor. 
11.1.- Rogamos se nos anexe á resposta os informes solicitados por parte da XGL. 
11.2.- Poden explicar as xestións e actuacións, de existiren, en relación a este ponto? 
11.3.- Que actuacións na Casa da música se contemplan no orzamento de 2017? 
12.- Aval vehículo incendios 

http://concellodechantada.blogspot.es/
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Tamén se pide devolución do aval do vehículo de incendios, que se concede. Neste ponto 
existe informe de 15/06/2010 do arquitecto municipal que sinala deficiencias e ratificado en 
informe de 3/8/2010 por un enxeñeiro técnico. Entón en sete anos non se procedeu a adotar 
ningunha medida e se agora volve a pórse en primeiro plano e pola petición do aval en 2016 
por parte Incipresa.  
Algunha explicación da ausencia de medidas en todo este tempo cando levan 7 anos 
gobernando e 3 con maioría absoluta?  
 
13.- PERSOAL 
Volven existir varios procedementos de persoal laboral do Concello que o denuncia, unha 
situación xa enquistada e crónica para a que non se move un dedo porque no fondo é o 
procedemento que se encontrou para contratar sen publicidade nin concorrencia, ou sexa, que 
un xuíz obrigue á indefinición e así sortear as restricións á contratación que atinxen ao Concello 
de Chantada. Un dos casos que aparecen agora responden a bases contras as que 
interpuxemos recurso de reposición, parcialmente aceite, e onde bordeamos perigosamente o 
nepotismo.  
13.1.- Porque non volveu ao pleno o ponto retirado no último pleno en relación cunha cuestión 
laboral?  
13.2.- Como explican que cada mes haxa varias demandas por parte de traballadores ao 
concello?  
13.3.- En que estado se encontra a Relación de Postos de Traballo (RPT) e porque non se 
convoca todos os anos como é normal nas administracións públicas?  
14.- PEP 
No xornal La Voz de Galicia sae unha información que, pola súa natureza inferimos que 
procede do grupo Inta, pois descarga na empresa unha decisión política –o famoso 
aparcadoiro– o cal é unha marca da casa (ADXUNTA FOTOGRAFÍAS NAS PREGUNTAS 
PRESENTADAS POR ESCRITO). De todos os xeitos, o preocupante é que seguen sen aclarar 
se van reiniciar a tramitación do expediente e traelo ao pleno para aprobalo inicialmente e se 
teñen pensado introducir algunha modificación-actualización do proxecto, bastante obsoleto xa 
en diversas epígrafes.  
14.1.- Rogamos que aclaren se se vai tramitar o PEP inicialmente, reabríndose o período de 
alegacións e se vai o proxecto sufrir algunha modificación.  
15.- Rogo estrada A Ponte-SEAT 
Chegounos petición que a estrada A Ponte-Seat segue sen arranxar após máis dun ano 
reclamando a veciñanza o seu arranxo. O seu estado actual é lamentábel e está cheo de 
fochancas. Tamén a estrada Seat-Cuqueira se encontra nun estado de abandono preocupante. 
16.- Río Enviande. 
16.1.- Obtiveron resposta ás alegacións desde a Confederación Hidrográfica ou teñen algunha 
novidade en relación co expediente de vertido ao río Enviande por parte de Lácteos Casa 
Macan?  
16.2.- Que inversións contemplan no orzamento de 2017 para o sanemanento das nosas 
parroquias que seguen maioritariamente sen el?  
16.3.- Contemplan medidas específicas para mellorar a calidade das augas e evitar a súa 
contaminación e o control e eliminación dos vertidos existentes? 
17.- ARCHA-Chantada 
A Asociación Alcohólicos Rehabilitados de Chantada (ARCHA) é unha entidade sen ánimo de 
lucro que vén desenvolvendo unha importante labor social na comarca de Chantada dende 
1993 e tamén noutros concellos como Monterroso ou Saviñao.  
Hai que destacar que a Asociación ARCHA traballa en coordinación estreita coa administración, 
tanto co SERGAS, como cos concellos ou co centro penitenciario de Monterroso. A Unidade de 
Atención á Dependencia de Monforte, que atende a área do sul de Lugo e Valdeorras, en 2016, 
ten unhas 400 persoas usuarias, das cales o 37% son pacientes que teñen como droga 
principal o alcohol (tabaco: 21% / heroína: 12% / cocaína / cannabis). 
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A Asociación dispón dun local do Concello de Chantada e conta con dúas profesionais – 
traballadora social e psicóloga - que se ocupan de impulsar terapias e programas específicos 
para as persoas con problemas de alcoholismo. 
A Deputada de En Marea, Paula Vázquez Verao, perguntou no parlamento galego porque a 
Consellaría de Sanidade e/ou Política Social da Xunta da Galiza lle denegaron ou reduciron as 
subvencións, deixando a viabilidade de ARCHA e os servizos fundamentais que oferece en 
entredito, toda vez que as as persoas usuarias dos seus servizos non poden facerse cargo 
dunha cota de asociado/a, pois son na súa maioría persoas con escasos recursos económicos 
e que, en xeral, prefiren manterse no anonimato. 
Verao expuxo como, no ano 2016, á asociación se lle denegou a subvención, de 7.800€ cos 
que pagaba a traballadora social e a psicóloga, por parte da Consellería de Sanidade sen 
xustificación fundada por parte da Xunta, xa que a asociación cumpría os mesmos 
requirimentos que anos anteriores e as condicións da subvención non variaran. Se aínda se 
mantén operativa é por unha axuda excepcional e directa da Deputación de Lugo (7.800€) para 
garantir a atención psicosocial para 2016-1017. 
Tamén defendeu a deputada soberina máis fondos e persoal público tanto para a Atención 
Primaria (reivindicando recuperar o Plan de Mellora da Atención Primaria) canto para os 
servizos sociais municipais. 
Polo lado de Por Chantada-CUP vimos subliñando que a política social municipal segue 
carecendo de fondos suficientes e dunha orientación máis racional e eficiente dos xa 
existentes. defendemos a cobertura destas necesidades sociais básicas dende o sector 
público, mais este pode complementarse por parte de entidades sociais que realizan un labor 
con maior flexibilidade que o sector público. Un exemplo disto último é ARCHA que emprega 
unha filosofía de autonomía do proprio paciente, lonxe de modelos paternalistas.  
O Concello de Chantada orzamentou para a mesma só unha subvención nominativa de 1.000€, 
a segunda máis baixa da Partida Orzamentar 231.489.00 –só por detrás da Cruz Vermella 
(500€)–. O verdadeiramente preocupante é a evolución desta partida que en 2014 foi de 
41.995,74€ (Xantar na Casa e subvencións), en 2015 de 33.257,20€ (Xantar na Casa e 
subvencións e no rascuño de orzamento de 2017 (que segue sen aprobarse no mes de maio!) 
16.000€. 
17.1- Poden explicar a merma continuada da P.O. 231.489.00 que en dous anos perdeu 
26.000€?  
17.2- Como se van distribuír os 26.000€ da P.O. 231.489.00 no orzamento de 2017?  
17.3- Rogamos que o Concello de Chantada orzamente en 2017 unha subvención nominativa 
mínima de 3.000€ alén de seguir cedendo o local a ARCHA.  
18.- Decreto 120/2017 
Figura o seguinte texto «A Agencia Tributaria sanción por IRPF número de referencia 
2017RSC01600046ZG por importe de 473,43 €».  
18.1.- A que se debe esta sanción e que explicación poden darlle á mesma?  
19.- Antecipo de caixa fixa 1/2017 por importe de 445,83€ 
19.1- Pode explicar a señora interventora a natureza e regulación dos ACF?  
19.2- Neste caso, en que consiste especificamente este ACF e para que se empregou? 
20.- Decreto 125/2017 
Aparece máis unha modificación de crédito (04/2017) para reconstrución dun muro en Santiago 
de Riba por valor de 8.167,50€.  
a.- Como se adxudicou a obra, a dedo e mediante a figura do contrato menor?  
b.- De cantos metros de muro falamos?  
c.- Quen realizou a obra?  
d.- Rogamos se nos facilite copia da factura anexada á resposta a esta cuestión.  
21.- Factura muro Arcos. 
21.1- Rogamos que se nos responda a esta cuestión anexando copia da factura da obra feita 
na fonte pascual de Arcos, xa que meses despois sigue sen figurar entre a documentación que 
nos foi remitida con versións contraditorias sobre a súa autoría.  
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22.- Decreto 128/2017 
Inclúe a modificación de crédito 06/2017 por valor de 3.630€ para “Reconstrución muro en 
Pedrafita en Castro Candaz”.  
22.1- Como se adxudicou a obra, a dedo e mediante a figura do contrato menor?  
22.2- De cantos metros de muro falamos?  
22,3. Qué realizou a obra? 
22.4. Rogamos se nos facilite copia da factura anexada á resposta a esta cuestión. 
23.- Decreto 129/2017 
Figura a modificación de crédito 05/2017 por valor de 968€ para para a obra «reconstrucción 
muro en Guxeba pista Belesar-Santiago de arriba, que nestes momentos carece de crédito 
suficiente». 
23.1.- Como se adxudicou a obra, a dedo e mediante a figura do contrato menor?  
23.2- De cantos metros de muro falamos?  
22,3. Qué realizou a obra? 
22.4. Rogamos se nos facilite copia da factura anexada á resposta a esta cuestión. 
24.- Modificación orzamentaria 07/2017 (Decreto 156/2017) 
24.1- Poden xustificar esta modificación e transferencia de crédito por valor de 30.000€?  
24.2- Que destino concreto se lle vai dar a estes cartos?  
24.3- A que corresponden as P.O. 150-762.00 e 171-762.00 que non figura no Orzamento de 
2017?  
25.- Decreto 134/2017: Decreto Plano orzamentar medio prazo 2018-2020 
25.1.- Que criterios se seguiron para elaborar este Plano orzamentar 2018-2020 ao abeiro da 
“Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubre, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de 
información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera”? 
25.2.- Que implicacións concretas ten, a xuízo da señora interventora, esta orde e o Plano 
orzamentar para a xestión da facenda local? 
25.3.- Que leva a considerar uns ingresos constantes no próximo trienio, en todo caso 
inferiores aos ingresos existentes en anualidades anteriores? 
25.4.- Porque os maiores gastos de capital e financeiros se trasladan a anualidades e 
vencementos alén da lexislatura e por valor superior aos 800.000€? 
25.5.- Podería, a xuízo da interventora, politicamente adoptarse outra decisión en relación co 
apontado no ponto 25.4? 
26.- Rogo á intervención municipal sobre decreto liquidación 
26.1.- Rogamos que se nos anexe coas respotas o decreto de liquidación plenamente lexíbel, 
xa que o remitido coa sinatura electrónico fica con dados e columnas ilexíbeis.  
26.2.- Pode oferecerse a liquidación máis desglosada ou non é posíbel até termos a conta xeral 
de 2016?” 
 
 
 
Alcalde.- Vou contestar a unhas preguntas formuladas por escrito polo concelleiro. 
 
1. Xa se contestou. 
2.- Todos os plans de formación quen mais fai é a Deputación de Lugo e inténtase ir a todos os 
interesantes. 
3.- Non me dou conta desta liña. Fíxose con Carballedo e outro Concello. Non sei con que 
contía tiña que particpar o Concello. 
4.- Destas axudas o concello de Chantada recibe 48.000 € e donde se utilizou foi para o selado 
do vertedoiro. 
5.- Esta subvención dábasenos 2.400 €. Un rapaz de Chantada estaba interesado pose ser 
para él ou para outro. 
Non hai un local decente para ter un arquivo decente. Miramos outro Local, pero sen Local 
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pedir outra axuda sería para poder ordenar o arquivo. 
6.- Con esta estase pedindo ata o 26. 
7.- Con fondos propios añadimos mais meses empezamos no mes de marzo. 
8.- Estamos pensando en eliminar barreiras arquitectonicas para meter un ascensor. 
9.- Esto faciámolo con Carballedo e Cea. 
10.- Está corrixido na Xunta de Goberno Local posterior. 
11.- Os avais con informes favorables devolvense. 
12.- Chamaron moitas veces de esa empresa, e unha vez solucionados defectos que tiña o 
vehículo procedeuse á devolucion do aval. 
13.- Non é verdade os postos son os de axuda a domicilio. 
A Xente participa. Fanse as bases e as persoas xóvenes sen experiencia non participan. 
Despois con sentenza xudicial fanse indefinidas, aquí nadie está collendo a ningúen a dedo. 
13.1.- Está pendente de que volva da Deputación. 
13.2.- Non é certo. Xa hai 16 indefinidas, reclamarán as que teñen anos traballados. 
14.- Xa falamos del. 
14.1.- Cando terminenos co presuposto. Despois deste pleno falamos de por unha data. 
15.- Farémolo co Plan Único. Alí se inverteu moito e se vai bachear e se levantan os coios de 
novo. 
Ten utilidade para temas agropecuarios. Na medida do posible. O PEIM con esos 100.000 
euros e os 40.0000 ou 60.000€ faremos arranxos de carretras de rexeneracións. 
16.- Desde aquelas non hai mais coñecemento.  
16.2.- Meter o alcantarillado no Seixo e que veña pola zona da Costaña. 
16.3.- Dannos bos os parámetros en xeral. 
17.- Moi ben o respecto o que fixo Paula. 
Os de Archa están utilizando un local pequeno no Concello e dáselles unha axuda de 1000 
euros. Con nós estaban moi contentos polo local, a auga, a luz. 
Falarei con Carlos e coa rapaza para ver se son capaces de obter a axuda da Xunta. 
17.1.- Cando se refire a Xantar na Casa. É o total. 
17.2-17.3.- Na Comisión informativa falamos desto pero é complicado. 
18.- Non dei encontrato esto. Teño que baixar os servizos económicos e preguntar. 
19.- Cando unha persoa do concello pasa unha ITV dáselle os cartos antes. Acordouse ter un 
diñeiro na caixa para estas cuestións. Mais de 500 € non pode haber alí. 
20.- Fala de 3 muros. Están sen facer. Pedíronse tres presupotos e están sen facer. Non sei o 
que se pregunta. 
21.- A Asociación de veciños de Arcos recibiu axuda da Deputación 12.000 € e asignaron a 
aquelas cousas que querían mellorar e adxudicáronlle a quen eles quixeron, depois servíronlles 
formigon e para rematar como un muro serviuselles un pouco formigon. 
Diego Otero.- A Asociación adxudicou a obra a unha persoa e esa persoa contratou co Voces, e 
o Voces foi o que fixo o muro. O propietario só cedeu o terreo. 
Cando queiran ver as facturas veñan as oficiñas. 
 22.- O Muro taben estan sen facer e hai 3 presupostos. 
23.- Aínda estan sen facer. E veu a neta e ten que pasar coa máquina e non dan pasado. Por 
non deixar limpar os muros de maleza agora véñénse abaixo. Se ven un inverno de moita auga 
teríamos moitos problemas. 
24.- É do obradoiro. Reserva para particar no obradoiro co concello de Carballedo. O personal 
págao todo a Xunta. Vamos a destinar contía para o mercado gandeiro para facer un 
aparcamento para coches. 
25.- Son preguntas de intervención. Rogaríalle que lle pregunta directamente á interventora. 
26.- Rogo á interventora: Non procede. Calquera pode ir por Secretaría ou Intervención. 
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O Sr. Antón Fente, pregunta oralmente : 
 
 
¿Por que non se incluiron os reparos? 
Sr. Alcalde.- Non sei. 
 
Sr.- Antón Fente.- Obras e actividades sen licenza en Casa Lincora. Por qué hai que buscar a 
quen exerce a actividade?,  
 
Sr. Alcalde.- Hai 4 ou 5 empresas distintas. 
 
Sr.- Antón Fente.- Quén debe proceder á identificación? 
 
Sr. Alcalde.- A identificación xa se fixo. 
 
Anton Fente.- A lexislacion non di que é responsabilidade do propietario?. 
¿Non consideran a oposición debe coñecer se a fiscalía se personou neste tema?  
 
A fiscalía pediu informe deste tema. Son varios expedientes? Ou é un único?. 
 
Sr. Alcalde.- Hai un tocho. A data de hoxe non hai ningún expediente xudicial aberto. Dilixencias 
preliminares que piden a documentación do xulgado que teñamos. 
 
Sr. Anton Fente, A Secretaria afirma que en ningún momento ten constancia dun expediente. 
 
Sr. Alcalde.- Cando as empresas presentan comunicación previa ás empresas hai que 
contestarlle. 
 
Sr. Anton Fente, Non é ata un Decreto cando se alude a existencia dese expediente. 
O Decreto 164/2017 está contradicindo dous acordos da Xunta de Goberno. 
 
Alcalde.- Coa comunicación previa pódense facer usos para esa actividade, o que se poden 
facer e controles posteriores. 
 
Sr. Fente.- Enton non ven problema a que se informe favorablemente por parte do Arquitecto de 
esa situación. 
 
Sr. Fente.- ¿Quen vai proceder a paralizar a actividade?.- 
Alcalde.- Dos actos administrativos tense que encargar quen os emite. 
 
Sr. Fente, ¿Conta coas licenzas sectorias?.  
Alcalde.- Non sei se son necesarios. 
 
 
En relación cos coches de liña. Exte preocupación polas liñas afectadas Taboada – Monforte. 
Chantada resultaría afectada. O periódico di que a Xunta celebraría reunións. 
Alcalde.- Si, falouse coa Dirección Xeral de Transporte, está complicado porque hai viaxes que 
recaudan moi pouco. E agora pretenden utilizar o transporte escolar. 
 
Sr. Fente Parada, en relacion ás demandas veciñais. 
 
Alcalde.- O Concello falou directamente con transportes e concretaron liñas que eran ruinosas, 
a única que era algo mellor é a de Sabadelle. O concello non vai poñer diñeiro para manter as 
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liñas. 
 
Sr. Alcalde.- Utilizar o transporte escolar tampouco é descabellado sempre e cando se poida 
deixar a persoa que cuide os nenos. 
 
Sr. Fente Parada, ¿Contempla axudas no novo presuposto para a mocidade? Como se 
conceden? 
Alcalde.- Si 12.000 euros. Vaise conceder a partir de outubro. 
 
Sr. Fente Parada, Nalgúns sitios faise por demanda, hai taxis adaptados mediante convenio, e 
unha boa fórmula. 
 
Sr. Fente Parada.- No decreto 24/03/2017, hai un erro transcripción. 
 
Sr. Fente Parada.- Hai algunha consecuencia de que a liquidacion vai fora de prazo legal. 
Alcalde.- Firmeino cando mo pasaron. 
 
Sr. Fente.- Transferencias correntes estan por debaixo dos 100.000 € previsto. Este capítulo 
cae todos os anos e a recadación aumenta. 
 
Sr. Alcalde.- vostede viu subir algunha taxa ou subir algún imposto?. 
Sr. Fente.- Unha suba nos últimos anos foi o IBI. 
 
Sr. Alcalde.- O IBI pasou do 0,66 ó 0,60, pero si subiu será por que se regularizaron vivendas e 
apareceron novas edificacións. 
 
Sr. Fente.- Polo lado do gasto todo o que se recada en impostos directos vai para facer fronte  
á masa salarial, e no 2017 prevese un incremento de 400.000€ o que suporá un incremento do 
51% do total do presuposto , como se explica este incremento. 
 
Alcalde.- Esto falamolo na reunión de portavoces a que vostede non asistiu. Pero de este tipo 
de temas falarase na seguinte xunta de portavoces. 
Sr. Fente.- Non fun convocado coa suficiente antelación. 
 
Sr. Fente.- Que cantidade de débeda se vai destinar a amortizar no 2017. 
Alcalde.- Iso non é para contestar ahora, sería unha falta de respeto ós portavoces que sí 
asistiron a reunión. 
 
Sr. Fente.- Sigen vindo reparos da Intervención, que explicación lle da a que aparezan reparos 
sobre fraccionamento por exemplo en contrato menor. 
 
Sr. Alcalde.- O pleno pode levantar e o Alcalde tamén, pero ten que darme datos. 
 
Sr. Fente.- Reparos 54 a 68 de 2017, Suministro de enerxía eléctrica, obras, servizos de 
desratización, servizo de limpeza… 
Sr. Alcalde.- Con respecto ó da luz como non vai haber fraccionamento. 
 
Sr. Fente.- Chámase licitación pública, e si que hai responsabilidade.   
Sr. Alcalde.- Como non hai fraccionamento no recibo da luz, de correos, non se pode permitir 
unha factura única. Outra cousa e que me diga que se poida renegocinar cada certos anos 
para obter maiores prezos, eso xa se intentou coa Deputación. 
 
Sr. Fente.- A  Sra. Interventora comparte este punto de vista, de que haxa estas facturas. 
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Non habendo máis asuntos a tratar, o Sr.Alcalde-Presidente levanta a sesión sendo as vinte e 
dúas horas e cinco minutos do expresado día, de todo o cal eu, Secretaria, certifico. 
 
          Vº e pr. 
     O Alcalde,  
 
 Manuel L.Varela Rguez.  
 
 
 
 


