
ROGOS E PERGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO POLO GRUPO  POR

CHANTADA-CUP PARA A SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DE CHANTADA

CORRESPONDENTE AO 10 DE XULLO 

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

artigo 97.7 do ROF e con máis de 24 horas de antelación, rexistro os seguintes

ROGOS e PREGUNTAS para que sexan contestados na sesión ordinaria

do  10  de  xullo,  que  vai  celebrar  o  PLENO  do  concello  de  Chantada.

Preferentemente rogamos que se contesten por escrito para unha maior

concreción e alixeirar  a sesión plenaria que xa conta con outros asuntos e

rogos e perguntas orais.

1.- Orde do 03/05/2017 pola que se estabelecen as bases reguladoras

para  a  concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  de

subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil

de  concellos  de  menos  de  50.000  habitantes,  mancomunidades  ou

agrupación de concellos, e se procede á súa convocatoria para o ano

2017.

Pediuse mediante a figura da agrupación de Concellos?

Que tarefas teñen hoxe os traballadores que figuran como de Protección Civil?

Porque non se seguiu estudando ningunha fórmula de colaboración a raíz do

debate das fusións entre os concellos da comarca?

2.- Resolución do 3 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Orientación

e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas



ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen

as bases reguladoras e  a convocatoria pública  para a  concesión de

subvencións  para  a  posta  en  práctica  en  Galiza  de  programas

integrados para o emprego durante os anos 2016 e 2017 (Diario Oficial

de Galicia número 248, do 30 de decembro).

4.1.-  Porque  non  figura  Chantada  entre  os  beneficiarios?  Non  se

concorreu a esta liña de axuda para programas integrados de emprego?

3.-Orde do 4/05/2017  pola que se estabelecen as bases reguladoras e

a convocatoria de subvencións para a adxudicación de equipamentos

de emerxencias, en réxime de concorrencia competitiva, a concellos de

menos  de  50.000  habitantes,  mancomunidades  ou  agrupacións  de

concellos  galegos,  cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de

Desenvolvemento  Rexional  no  marco  do  programa  operativo  Feder

Galicia 2014-2020.

Solicitouse esta liña de axudas?

4.-  Orde  do  5  de  maio  de  2017  pola  que  se  estabelecen  as  bases

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,

de subvencións a concellos de Galiza e ás súas entidades públicas con

personalidade xurídica propia e ás agrupacións de concellos, para o

equipamento  e  mellora  das  instalacións  e  locais  utilizados  para  a

realización de actividades culturais, e se procede á súa convocatoria

para o ano 2017.

Acolléronse a esta liña de axudas? En caso afirmativo, para que proxectos?

5.-  ORDE do 11 de  maio  de  2017 pola  que  se  establecen as  bases

reguladoras aplicábeis á concesión das subvencións do  Programa de

infravivenda  do  Plan  rehaVIta:  Plan  galego  de  rehabilitación,

alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se convocan

para o ano 2017.

Acólleronse a esta liña de axudas? Se é así, a que se vai destinar?



6.- Resolución  do  16  de  xuño  de  2017,  da  Secretaría  Xeral  da

Igualdade,  pola  que  se  estabelecen  as  bases  reguladoras  das

subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma da Galiza

para  a  promoción  da  igualdade,  de  forma  individual  e  mediante  o

sistema  de  xestión  compartida,  cofinanciadas  polo  Fondo  Social

Europeo  (FSE)  con  cargo  ao  programa operativo  FSE  Galicia  2014-

2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2017.

Dita liña de axudas de máis de 4 millóns (80% fondos FSE) conta cos

seguintes  programas:  Coa  dita  finalidade  establécense  os  seguintes

programas:

a) Programa de conciliación.

b) Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

c) Programa de apoio aos CIM.

A que programas se  acolleron e baixo que proxectos? Fai  con

agrupación de concellos o cal outorga prioridade?

7.-   Resolución  2/05/2017  da  Dirección  Xeral  de  Orientación  e

Promoción Laboral, pola que se procede á publicación das subvencións

concedidas en virtude da Orde do 29/12/2015 pola que se estabelecen

as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  pública  para  a

programación  de  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  ás

persoas traballadoras desempregadas  na  Galiza   correspondente ao

exercicio de 2016.

Aparece algunha empresa local entre os beneficiarios (Autoescola Emilio)

e  numerosos  concellos  galegos  que  impulsan  programas  formativos  que

consideramos  importantes  para  un  concello  como  o  de  Chantada  con  531

desempregados  en  xaneiro  deste  ano.  Arteixo  recibiu  33.441€,  Cambre

190.891,50€, Carballo 232.009,50€, Oleiros 199.882,50€, O Páramo 71.607€,

A Arnoia 48.222€, Peroxa 32.646€, etc. Por tanto, Concellos de moi diversa

entidade e necesidade... porque non figura o Concello de Chantada? Pode ser

que por nen sequera concorreu?



8.- Resolución do 5 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Comercio e

Consumo, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro

da Orde do 15 de xuño de 2016 pola que se estabelecen as bases

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,

das subvencións aos concellos  galegos e ás  asociacións 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

2016 

No  pasado  pleno  ordinario  de  marzo  condicionouse  a  actuación  para

garantir  a  accesibilidade  da  praza  de  abastos  á  percepción  dunha  axuda.

Concedida esta por importe de 24.150€, que actuacións se van desenvolver

exactamente  e  mediante  que procedemento  de contratación?  Vai  abeirar  a

eses fondos algo o Concello de Chantada? De que partida orzamentar? Hai

algunha outra medida pensada para executar na praza de Abastos de cara o

futuro?

9.- Cofinanciamento Servizos Sociais Consellaría de Política Social

Mediante Decreto da alcaldía de 31/03/2017 solicitouse a Consellaría de

Política  Social  a  transferencia  finalista  para  o  cofinanciamento  dos  servizos

sociais comuntiarios de titularidade municipal, regulada no Decreto da alcaldía

99/2012 do 16/05/2012, 337.085,40€. No entanto, no pleno extraordinario de

xuño o alcalde anunciou que ía celebrarse unha reunión onde a Xunta ía mudar

os  criterios  e  obrigar  aos  concellos  a  facer  unha  achega  aínda  maior,

representando a actual en 2017 34,31% e, xa que logo, 176.089,87€.

9.1-  Poden  facernos  un  resumo da  xuntanza  coa  Xunta  e  das

pretensións deste organismo?

9.2.-  Poden darnos  as  magnitudes exactas (total  transferencia

finalista,  total  achega  concello  e  porcentaxe  de  cada  parte)  que

ficarían após a nova situación?

10.- Modificación orzamentar 8/2017 

Aprobada  mediante  Decreto  da  alcaldía  de  4/4/2017,  trátase  da

incorporación  de  remanentes  de  crédito  1/2017  por  valor  aproximado  de



240.000€,  correspondentes  da remanentes  de tesouraría  con financiamento

afectado.

10.1.- Figuran 50.104,17€ (P.O. 152.780.00 “Vivenda: transferencias de

capital a familias e institucións) para a oficina de rehabilitación fase 11 e fase

12 (Proxecto  201615).  En que consisten  exactamente  e  que actuacións  se

desenvolveron con estes cartos. Tivo custe para o Concello?

10.2.- Tamén 4.656,58€ para soldos (P.O. 231.131.00 e 231.160.00) da

RISGA (Proxecto 201602). É correcto a nosa suposición de que é parte da

contía da axuda subministrada pola Xunta da Galiza? Tivo o Concello que pór

cartos para este proxecto?

10.3.-  Para  o  Depuemprego  (Proxecto  201608),  por  súa  vez,

65.909,09€. Pode indicarse se abeira algo o Concello a esta cantidade para o

desenvolvemento das actuacións das persoas contratadas?

10.4.- 53.854,87€ destínanse ao “Obradoiro de emprego Serra do Faro”

(Proxecto 201604). No seu día o custe da remodelación da praza da Galiza

cuantificouse desde o goberno en 70.000€. Entendemos que se corresponde

coa subvención da Xunta para o obradoiro de emprego, mais cal foi o custe

total  do obradoiro incluídos os remanentes do canon cos que se van pagar

aínda as facturas pendentes (68.528,11€+53.853,87€ = 122.381,98€)?

11.- Circo en Chantada

Na semana do 3-9 anunciouse en Chantada e celebrouse un circo. 

11.1.-  Que  permisos  se  solicitaron  ao  Concello  e  que  órgano  aprobou  a

solicitude do circo? 

11.2.-  Na  documentación  consta  que  ten  animais?  Fíxose  algunha

comprobación ou xestión ao respecto?

Rogamos  novamente  que  o  Concello  de  Chantada  impulse  unha

ordenanza específica sobre benestar animal onde se proscriba o seu uso en

circos, se regulen as zonas de solta de cans e os problemas de convivencia

cidadá que demandan actuacións municipais na materia.

12.- Rogo ordenanza terrazas

Recentemente unha terraza  protagonizou parte  do debate dunha XGL

(6/6/2017, ponto 2.2) e sérvenos de excusa para lembrarlle, por enésima vez

na  lexislatura  que  persiste  o  agravio  comparativo  para  os  hosteleiros  que



cumpren a normativa e pagan os seus impostos. Neste sentido, volvemos facer

un  rogo para aprobar unha nova ordenanza para as terrazas e que se

aplique a todos os locais por igual.

13.- Aula CEMIT

Existe  algún  regulamento  para  a  cesión  da  aula  CEMIT  ou  cal  é  o

procedemento?

14.- Florestacións en zonas agrícolas

A  XGL  do  6/6/2017  tratou  algunha  consecuencia  indesexábel  das

florestacións executadas sen gardar a normativa de aplicación e, sobretodo, as

distancias  mínimas.  Dunha  parte  o  despoboamento  e  o  abandono  de

explotacións aconsella ser cada vez máis cautos e prudentes neste tema e,

doutra parte, as ameazas das especies pirófitas e o seus custes ambientais,

económicos e sociais están cada vez máis na palestra pública e na conciencia

colectiva.

Un dos  problemas  específicos  é  que se  están  florestando terras  que,

segundo os instrumentos urbanísticos municipais, son agrícolas e non poden

destinarse a ese uso. 

O  Concello  de  Chantada  realiza  algunha  comprobación  ao

respecto e con que mecanismos conta para garantir que se cumpra a

legalidade no tocante a este ponto co obxecto de evitar ameazas á

saúde pública, á paisaxe e para o medio ambiente? 

15.- Procedemento abreviado 78/2017-B

Aparece o devandito procedemento asociado ao xulgado do contencioso-

administrativo  nº1  de  Lugo  (20/03/2017)  en  relación  coa  reclamación  de

1.023,85€ por parte da empresa SCHINDLER S.A. Poden explicarnos isto?

16.- Cesión de locais

O  Concello  de  Chantada  segue  cedendo,  vén  pontoalmente  vén  por

amplos  períodos  de  tempo  ou  recorrentemente,  diversos  locais  da  súa

titularidade. No entanto, en varias ocasións denegouse a Por Chantada-CUP a



cesión dun local, a pesar do recollido no ROF e de que só se solicitaba para

datas concreta e non de forma permanente. 

16.1.-  Como poden explicar  que  tendo  locais  dispoñíbeis  e/ou

cedendo vario durante a lexislatura se nos denegue sistematicamente

un local a pesar de que o ROF nos outorga ese direito? 

16.2.- Cando estaban na oposición cedéuselles un local?

17.- Edificio do SAREB na praza Santa Ana

Xa na comisión informativa deste pleno nos interesamos por este asunto.

Indicóusenos que había un posíbel comprador, do solar xa que o edificio non

existe  legalmente.  Porén,  o  Concello  segue  sen  adoptar  ningunha  medida

xudicial defendendo o alcalde que se tramite cando mude o proprietario. 

17.1.-  Rogamos  que  se  encarregue  coa  maior  brevidade  un

informe xurídico ao respeito e se remita aos grupos municipais.

A disciplina urbanística é unha competencia local e o Concello debe pór

os medios ao seu alcance nun espazo que xa foi degradado, infelizmente, dun

xeito irreversíbel e onde vostedes teñen boa parte da responsabilidade.

17.2-  Que  trámites  administrativos  relacionados  co  edificio,

daquela  propriedade  de  Vialmar  Galicia xestionou  vostede  na  súa

etapa como alcalde no PP en relación con este edificio?

18.-  Modificación  orzamentar  12/2017  e  Transferencia  de  crédito

7/2017

Amparándose na insuficiencia do orzamento para a “Reconstrución muro

contecnción en Guxeva-Santiago de Riba” apróbase por resolución da alcaldía

do 6/6/2017 a devandita MO 12/2017 e a TC 7/2017. No entanto, xa existía

unha TC 3/2017 para a mesma actuación.

18.1.- Como se xustifica esta nova falta de previsión que fai necesario

elaborar a modificación da modificación?

19.- Telecentro

19.1.- En que réxime está arrendado o Telecentro e con que tipo

de contrato? 



19.2.-  Porque  no  informe  de  reparo  97/2017  a  interventora

municipal fai constar que non existen alugueres para o mesmo?

20.- Proxecto “Instalación dunha estufa de penso calórico na Casa da

Cultura”

20.1.-Aprobouse por decreto da alcaldía de 21/04/2017 solicitar

subvención para este proxecto, foi concedida?

20.2.- Este proxecto require unha saída de gases e estudos para a súa

correcta instalación no emprazamento máis axeitado, así como os permisos da

Consellaría  de  Cultura  ao  ser  un  edificio  cunha  protección  especial.  Que

comprobacións ou estudos fixeron ao respeito para fcer o proxecto?


