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CONCELLO DE CHANTADA

BORRADOR

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN 
DO 10 DE XULLO DE 2017

      Na dependencia habilitada na Casa da Cultura de Chantada como salón de sesións do 
Concello, ás vinte horas e nove minutos do día dez de xullo 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 cos artículos 21.1.c) e 46.2.b) da Lei 7/1985, 
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,  Dna.  Pamela  Fernández  Águila,  D.  Diego  Otero  Veiga,  D.  Juan  Alberto  Diéguez 
Fernández.
       Grupo Municipal do PSG-PSOE:  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.
      Grupo Municipal de Por Chantada-CUP: D.Antón Fente Parada.
            
Secretaria Xeral: Dona María Álvarez Alvar, que dá fe do acto.

Disculpan a súa asistencia D. Manuel Diéguez Carballo e a Sra. Interventora Xeral Dona María 
Cristina González Santín.

    

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: EXTRAORDINARIA DE DATA 14 DE 
XUÑO 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.

Ó non realizarse observción, o Pleno do Concello, de conformidade co artigo 91.1 do ROF, 
mediante votación ordinaria, ACORDA APROBAR dita acta, por UNANIMIDADE dos presentes 
(12/13), quedando elevada a rango de acta definitiva.
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PARTE RESOLUTIVA

2.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS 
URBANÍSTICAS E SERVIZOS URBANÍSTICOS. 

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión Especial de Contas que 
dispón:

“Visto o informe do Arquitecto do Servizo de Urbanismo de 9 de setembro de 2016 sobre a  
conveniencia  de  modificar  tanto  na  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  da  Taxa  por  Licenzas 
Urbanísticas e Servizos Urbanísticos como na Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre 
Construcións,  Instalacións  e  Obras,  o  ANEXO  I  MÓDULOS  VALORATIVOS  DE  OBRAS 
MAIORES, no que se refire ao punto 14 do Mbu: Usos da edificación.
Visto o Informe da Secretaria Municipal de 2 de novembro do 2016.
Visto o Informe da Interventora Municipal de 3 de novembro de 2016.
Vistos os informes do Arquitecto do Servizo de Urbanismo de 14 de novembro de 2016 e do 26 
de xuño de 2017.
PROPONSE que na Comisión informativa convocada para o 4 de xullo actual se ditamine por 
urxencia e no Pleno ordinario deste mes se adopte, o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Modificar a Ordenanza fiscal Fiscal Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas 
e Servizos Urbanísticos co texto que segue:
“punto 14 do Mbu: Usos da edificación, 

14.1. Naves industriais, granxas e panteóns (por nicho) 139,50 €
14.2. Almacéns 90,60 €
14.3. Instalacións deportivas descubertas, alpendres, pendellos ou cubertos, depósitos e 
graderíos. 69,75 €”

SEGUNDO. Expor ao público o anterior Acordo mediante anuncio que se inserirá no taboleiro 
de anuncios municipal durante o prazo de trinta días hábiles, a contar desde o seguinte ao de 
publicación de devandito anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro do cal os interesados 
poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas.

TERCEIRO.  No  caso  de  que  non  se  presentasen  alegacións  ao  expediente  no  prazo 
anteriormente indicado, o Acordo entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de 
acordo plenario, de conformidade co artigo 17.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

VISTO  o  Ditame  favorable  da  Comisión  Informativa  de  Economía  e  Facenda  e  Comisión 
Especial de Contas do día 4 de xullo de 2017.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

A concelleira dona Raquel López Rodríguez, que expón conxuntamente o seu parecer sobre a 
modificación da taxa e do ICIO.
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Considera que se tardou moito en traer ó Pleno e que non cambia nada e se mestura todo no  
mesmo. Non se profundiza nas ventaxas que supón para os gandeiros. Manifesta que noutros 
concellos hai bonificacións no IBI a estes e que se debe arrimar o ombreiro. Confirma que non 
poden apoialo porque o informe de intervención é desfavorable por faltar o informe económico 
e que solicita se retire a proposta.

Polo concelleiro D. Francisco Javier  Rodríguez que di  que o Alcalde confirmou que non é  
preceptivo o informe de intervención, e que se é así, que entonces votarán a favor. Todo o que 
sea rebaixa é bo.

Polo concelleiro D. Antón Fente que considera que xa se trouxo a un Pleno e foi retirado e que 
agora  se  volve  a  traer  igual.  Hay  informe  de  intervención  e  indica  que  as  modificiacións  
requiren informe económico – financiero.  Polo tanto incúmplese o Real  Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais  e  a  Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidade  Presupuestaria  e 
Sostenibilidade Financieira. 
O informe de intervención é desfavorable.
É tamén preceptivo informe sobre sostenibilidade porque estamos en plan de axuste.
Manifesta as súas dúbidad de que se poda informar favorablemente.
Nas granxas e estabulados redúcese de forma marxinal poidendo facelo no IBI.
Considera  que este  asunto que se trouxo por  urxencia  podía haberse debatido antes  coa 
oposición e por todo elo solicita votación nominal nos dous puntos e di que votará en contra.

O Sr. Alcalde di que non é preceptivo o informe económico-financieiro, solo cando afecte a 
ingresos e que non comprende tanto lío.

Como a votación nominal require a solicitude por parte dun grupo municipal e a súa aprobación 
pola mayoría simple en votación ordinaria, sométese a votación a procedencia de efectuar a 
votación  do  asunto  mediante  sistema  de  votación  nominal:  co  voto  favorable  do  Grupo 
Municipal de Por Chantada-CUP (1), e do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3), a abstención do 
do Grupo Municipal do Partido Popular (2),  e os votos en contra do Grupo Municipal INTA (6),  
non se aproba someter este asunto a votación nominal, continuándose por tanto coa votación 
ordinaria.

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e o Pleno do Concello de Chantada, co voto favorable do Grupo Municipal INTA (6) e do Grupo 
Municipal do Partido Popular (2),  e os votos en contra do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3) e  
o Grupo Municipal de Por Chantada-CUP (1), ACORDA:

PRIMEIRO. Modificar a Ordenanza fiscal Fiscal Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas 
e Servizos Urbanísticos co texto que segue:
“punto 14 do Mbu: Usos da edificación, 

14.1. Naves industriais, granxas e panteóns (por nicho) 139,50 €
14.2. Almacéns 90,60 €
14.3. Instalacións deportivas descubertas, alpendres, pendellos ou cubertos, depósitos e 
graderíos. 69,75 €”

SEGUNDO. Expor ao público o anterior Acordo mediante anuncio que se inserirá no taboleiro 
de anuncios municipal durante o prazo de trinta días hábiles, a contar desde o seguinte ao de 
publicación de devandito anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro do cal os interesados 
poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas.
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TERCEIRO.  No  caso  de  que  non  se  presentasen  alegacións  ao  expediente  no  prazo 
anteriormente indicado, o Acordo entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de 
acordo plenario, de conformidade co artigo 17.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3.-   MODIFICACIÓN  DA ORDENANZA FISCAL  REGULADORA  DO  IMPOSTO  SOBRE 
CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión Especial de Contas que 
dispón:

“Visto o informe do Arquitecto do Servizo de Urbanismo de 9 de setembro de 2016 sobre a  
conveniencia  de  modificar  tanto  na  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  da  Taxa  por  Licenzas 
Urbanísticas e Servizos Urbanísticos como na Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre 
Construcións,  Instalacións  e  Obras,  o  ANEXO  I  MÓDULOS  VALORATIVOS  DE  OBRAS 
MAIORES, no que se refire ao punto 14 do Mbu: Usos da edificación.
Visto o Informe da Secretaria Municipal de 2 de novembro do 2016.
Visto o Informe da Interventora Municipal de 3 de novembro de 2016.
Vistos os informes do Arquitecto do Servizo de Urbanismo de 14 de novembro de 2016 e do 26 
de xuño de 2017.
PROPONSE que na Comisión informativa convocada para o 4 de xullo actual se ditamine por 
urxencia e no Pleno ordinario deste mes se adopte, o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Modificar a Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Construcións, 
Instalacións e Obras,a co texto que segue:
“punto 14 do Mbu: Usos da edificación, 

14.1. Naves industriais, granxas e panteóns (por nicho) 139,50 €
14.2. Almacéns 90,60 €
14.3. Instalacións deportivas descubertas, alpendres, pendellos ou cubertos, 
depósitos e graderíos. 69,75 €”

SEGUNDO. Expor ao público o anterior Acordo mediante anuncio que se inserirá no 
taboleiro  de  anuncios  municipal  durante  o  prazo  de  trinta  días  hábiles,  a  contar  desde  o 
seguinte ao de publicación de devandito anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro do cal 
os  interesados  poderán  examinar  o  expediente  e  presentar  as  alegacións  que  estimen 
oportunas.

TERCEIRO. No caso de que non se presentasen alegacións ao expediente no prazo 
anteriormente indicado, o Acordo entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de 
acordo plenario, de conformidade co artigo 17.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

VISTO  o  Ditame  favorable  da  Comisión  Informativa  de  Economía  e  Facenda  e  Comisión 
Especial de Contas do día 4 de xullo de 2017.
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Por haberse debatido xa no punto anterior.

Como a votación nominal require a solicitude por parte dun grupo municipal e a súa aprobación 
pola mayoría simple en votación ordinaria, sométese a votación a procedencia de efectuar a 
votación  do  asunto  mediante  sistema  de  votación  nominal:  co  voto  favorable  do  Grupo 
Municipal de Por Chantada-CUP (1), e do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3), a abstención do 
do Grupo Municipal do Partido Popular (2),  e os votos en contra do Grupo Municipal INTA (6),  
non se aproba someter este asunto a votación nominal, continuándose por tanto coa votación 
ordinaria.

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e o Pleno do Concello de Chantada, co voto favorable do Grupo Municipal INTA (6) e do Grupo 
Municipal do Partido Popular (2),  e os votos en contra do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3) e  
o Grupo Municipal de Por Chantada-CUP (1), ACORDA:

PRIMEIRO. Modificar a Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Construcións, 
Instalacións e Obras,a co texto que segue:
“punto 14 do Mbu: Usos da edificación, 

14.1. Naves industriais, granxas e panteóns (por nicho) 139,50 €
14.2. Almacéns 90,60 €
14.3. Instalacións deportivas descubertas, alpendres, pendellos ou cubertos, 
depósitos e graderíos. 69,75 €”

SEGUNDO. Expor ao público o anterior Acordo mediante anuncio que se inserirá no 
taboleiro  de  anuncios  municipal  durante  o  prazo  de  trinta  días  hábiles,  a  contar  desde  o 
seguinte ao de publicación de devandito anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro do cal 
os  interesados  poderán  examinar  o  expediente  e  presentar  as  alegacións  que  estimen 
oportunas.

TERCEIRO. No  caso  de  que  non  se  presentasen  alegacións  ao  expediente  no  prazo 
anteriormente indicado, o Acordo entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de 
acordo plenario, de conformidade co artigo 17.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo
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4.-  CREACIÓN  E  CONSTITUCIÓN  DA  MESA  LOCAL  DE  COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  FRONTE  Á  VIOLENCIA  DE  XÉNERO.  DITAME  DA  COMISIÓN 
INFORMATIVA. 

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos que dispón:

“Considerando que a violencia contra as mulleres non é un problema que afecte ao ámbito 
privado senón que pola contra se manifesta como o símbolo máis brutal da desigualdade entre 
mulleres e homes existente na nosa sociedade. É un problema público e social de primeira 
magnitude, xa que representa un ataque ao dereito á vida, á integridade física, á liberdade e á 
non discriminación, todos eles valores irrenunciables que proclama a nosa Constitución e o 
noso Estatuto.
Considerando que os poderes públicos non debemos ser alleos á violencia, temos a obriga de 
adoptar as medidas necesarias para facer reais e efectivos eses dereitos.
Considerando  que  a  coordinación  é  un  factor  determinante  para  unha  mellor  eficacia  na 
prevención e detección dos casos de violencia de xénero, así como para conseguir unha mellor 
complementariedade dos recursos destinados a ofrecer unha intervención integral ás mulleres 
vítimas da violencia de xénero.
Considerando o entorno e a dispersión da poboación da zona faise necesario unha mellora no 
coñecemento  das  liñas  de  traballo  dos  distintos  servizos,  asi  como  a  homoxenización  de 
criterios para dar unha resposta e unha atención axil as vitimas de violencia.
E para conquerir os seguintes obxectivos:
 A coordinación de axentes, actuacións e a eficiencia de recursos implicados na loita 
contra a violencia de xénero, que permitan adaptarse as necesidades propias das mulleres do 
entorno.
 Potenciar o impacto de accións e estratexias, que melloren a prevención, a información 
e a sensibilización, tanto para os profesionais como para a poboación en xeral.

Considerando o Informe sobre a necesidade de que se constitúa unha Mesa Local de 
Coordinación  Interinstitucional  contra  a  Violencia  de  Xénero  emitido  por  Dona  Beatriz 
Fernández Blanco, Directora e asesora xurídica do CIM de Chantada en data 3 de xullo de 
2017.

Como consecuencia do exposto con anterioridade
PROPOÑO AO PLENO DO CONCELLO
Primeiro: Crear e constituir a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia 
de Xénero.
Constitúen a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero:
Presidencia:
-O alcalde-presidente do Concello de Chantada
Vogalías:
-A concelleira de Igualdade e servizos socias
-Persoal do centro de información ás mulleres-CIM
-Persoal dos servizos sociais municipais dos Concellos de Chantada, Carballedo e Taboada.
-Representante da policía local
-Representante da Garda Civil-
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-Representante dos centros educativos
-Representante do centro de saúde
- Representante do Xulgado de Instrucción e 1ª Instancia de Chantada
Secretaría:
-A directora do CIM
Segundo:  A  Mesa  Local  de  Coordinación  Interinstituciónal  contra  a  Violencia  de  Xénero 
reunirase  de  xeito  ordinario  con  periodicidade  semestral,  e  de  xeito  extraordinario  ou  con 
carácter de urxencia sempre que a situación o requiera”.

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e 
Servizos do día 4 de xullo de 2017.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Por  parte  da  concelleira  do  PSG-PSOE,  Dona Raquel  López  Rodríguez,  pregunta  se  son 
obligatorios eses membros da Mesa e que a Guía segue un pouco eso, aínda así considera 
que queda a disposición da Corporación o feito que que se poida pedir consello ó resto dos 
grupos.

Maniféstase por parte do concelleiro don Francisco Javier Rodríguez Medela que comprobou 
como se seguiron os pasos da guía e pregunta cándo será a primeira xuntaza.

Por parte da concelleira do PSG-PSOE, Dona Raquel López Rodríguez, expón que este non é 
como o anterior que hai que intenta solucionar os temas que presentan reparos. Fálase do 
abuso do contrato menor e ata en textuais informes da interventora municipal “fraccionamiento 
de contratos”, tamén de gastos farmacéuticos. Pregunta ó sr. Alcalde cándo vai facer caso dos  
reparos.

Intervén o concelleiro Don Antón Fente Parada expoñendo que en xaneiro presentou unha 
Moción para crear esta mesa, que esto ven dende Europa e que se fixo un proxecto piloto en 
Murcia. Considera que dende xaneiro se poido falar con tódolos grupos.

Propón  que  nesta  mesa  poderían  estar  as  AMPAS,  Comisións  de  Igualdade,  Orientación 
Laboral  etc.  O ampliar  a  outras  organizacións,  e  para  que poidan  ser  tidos  en conta  nas 
campañas que se fagan.

O Sr. Alcalde manifesta que hai que tratar estes temas (Mesa) coas persoas xustas xa que se 
tratan temas e datos moi sensibles. Engada que as traballadoras do CIM foron a unha reunión 
de traballo a Lugo previamente.

A concelleira Dna. Mª Cándida Carnero di que a xuntanza será no prazo dun mes.

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e o Pleno do Concello de Chantada, por UNANIMIDADE dos votos favorables, ACORDA:

Primeiro: Crear e constituir a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia 
de Xénero.

Constitúen a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero:

Presidencia:

-O alcalde-presidente do Concello de Chantada

Vogalías:
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-A concelleira de Igualdade e servizos socias

-Persoal do centro de información ás mulleres-CIM

-Persoal dos servizos sociais municipais dos Concellos de Chantada, Carballedo e Taboada.

-Representante da policía local

-Representante da Garda Civil-

-Representante dos centros educativos

-Representante do centro de saúde

- Representante do Xulgado de Instrucción e 1ª Instancia de Chantada

Secretaría:

-A directora do CIM

Segundo:  A  Mesa  Local  de  Coordinación  Interinstituciónal  contra  a  Violencia  de  Xénero 
reunirase  de  xeito  ordinario  con  periodicidade  semestral,  e  de  xeito  extraordinario  ou  con 
carácter de urxencia sempre que a situación o requiera.

5.- MOCIÓN POR CHANTADA-CUP PARA APERTURA DE EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN 
DE  RESPONSABILIDADES  NO  CONCELLO  DE  CHANTADA  POR  CONTINUADAS 
IRREGULARIDADES EN RELACIÓN COA FACENDA PÚBLICA.

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión Especial de Contas que 
dispón:

“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  servizos  económicos  do  Concello  de  Chantada, 
nomeadamente no relativo á contratación e seguimento dos contratos menores1 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 proceso2 e se solicita adoptar medidas de 
oficio para depurar responsabilidades.

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

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:
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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 
setembro, 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”.

VISTO o Ditame desfavorable da Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión 
Especial de Contas do día 4 de xullo de 2017.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Don  Antón  Fente  comenta  brevemente  a  súa  Moción  poñendo  de  manifesto  o  abuso  do 
contrato  menor.  Refírese tamén ós  127  reparos  de 2017.  Naquela  Moción  xa  se dicía  o 
mesmo.

Dona Raquel López que di que esta moción é un compendio de temas. Lembra o recurso de 
resposición do seu momento e di que non se poden levantar reparos continuamente. Non se 
poden estar continuamente indo o contencioso-administrativo por demanda dos traballadores. 
Esto non é decir que se esté cometendo delito, pero débese seguir as indicacións dos informes 
de intervención. Cree que non hai que pedir informes porque xa os hai. Queremos pensar que 
non hai mala intención por iso vanse a abster.

Polo concelleiro D. Francisco Javier Rodríguez que di que se van a abster e que entende as 
argumentacións  do  PSOE  e  do  propoñente  e  que  se  lle  faga  caso  do  informado  pola 
intervención.

O  Sr.  Alcalde  manifesta  que  se  puido  comer  algún  erro  e  se  recoñeceu  pero  que  a 
transparencia no Concello de Chantada é absoluta. A alcaldía pode levantar reparos tamén o 
pleno. Cada un ten a súa maneira de traballar. Preguntas se “vostedes queren que se deixe de  
pagar as nóminas o mes que ven?.  Eso é o que ven por exemplo. Ese é o máis sangrante”.
Di  que tiveron que asumir  contratos  que xa viñan de antes  e  pregunta que qué fan coas  
sentenzas reiteradas  porque se a xente está traballando hai que puntuar a experiencia e que 
serán exámenes libres cando se saquen. Pregunta que qué farían vostedes nese caso.

Por  Don Antón  Fente  comenta  que non se poden facer  as  nóminas  nunha xestoría.O Sr. 
Alcalde di que ó mellor quen faio o reparo ten que facer eso.

Dona Raquel López di que  en 2011 tivemos que asumir uns traballadores. O bipartito tamén 
tivo que asumir moitos. A clave é saber si naquel momento había informes de intervención.

O Sr. Alcalde di que se asumen competencias que incluso non son propias e que o 1 de xaneiro 
queren cobrarlles os atrasos ós concellos e despois fixaranse uns porcentaxes. A APLU tamén 
está causando problemas.

Continúan a falar da licitación da luz o Sr. Alcalde e Don Antón Fente.
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Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e  o  Pleno  do  Concello  de  Chantada,  co  voto  favorable  do  Grupo  Municipal  de  Por 
Chantada-CUP (1), as abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular (2),  e do Grupo 
Municipal do PSG-PSOE (3), e os votos en contra do Grupo Municipal INTA (6) NON QUEDA 
APROBADA A MOCIÓN PRESENTADA.

6.-  MOCIÓN  DE  POR CHANTADA-CUP PARA IMPULSAR UN  PLANO  COMARCAL DE 
COMPOSTAXE DE RESIDUOS. 

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos que dispón:

“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 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  
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habitante en 2014 a 76,46€ por habitante no orzamento de 20161, 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 in-
greso 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 tonelada2 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 tratamento3.

Actualmente,  un  recente  estudo  impulsado  pola  Deputación  de  Lugo,  en  

que participaron 44 concello -ningún concello da nosa comarca, a pesar dos crecentes 

problemas  que  temos  co  tratamento  do  lixo-  indica  que  cada  habitante  xera  de  
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media  300  quilos  de  refugallos  ao  ano  dos  que  só  se  fai  unha  recollida  

selectiva  de  28,7  quilos  un  ínfimo  9,3%  do  total",  A maiores,  en  Chantada  as  

problemáticas co mal uso dos contentores ten sido nova ultimamente e, aínda así o 

Concello  de  Chantada  non  adoptou  ningunha  medida  nin  participou  deste  

estudo  a  pesar  de  ter  un  gasto  moi  superior  á  media  lucense  por  habitante  

( 76,46€ fronte 64,5)5

Neste  sentido,  o  Concello  de  Chantada  e  os  concellos  da  comarca  deberían  

reparar  na  existencia  de  referencias  e  alternativas  ao  modelo  SOGAMA  cun  

tratamento máis racional do lixo. Por exemplo, a Mancomunidade do Barbanza que  

podería  imitarse  na  nosa  comarca,  cun  modelo  de  trata  mento  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.

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.

Un modelo que aposte pola mancomunización do servizo é tamén a conclusión do 

estudo da Deputación de Lugo, que avoga por un mellor uso dos pontos limpos con 

máis servizos para a recollida que entreguen os cidadáns, a mancomunización do uso 

das  instalacións  e  o  aumento  da  vixilancia.  En  definitiva,  o  estudo  apresenta 

conclusións análogoas ás propostas que a CUP levou ao pleno ordidario do pasado 8 

de maio e que Inta se negou a debater. 

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 C02 e 18.600 quilos de dióxido de 
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xofre en 2015, medrando os dados de ano para ano", Un modelo fracasado que só se 

mantén  porque  é  un  lucrativo  

negocio xunto á xestión privatizada do lixo. 

Preocúpanos  especialmente  que  o  Goberno  de  Chantada  nin  se  enfronte  aos  

graves  problemas  que  ten  co  lixo  (alto  custe,  vertedoiros  incontrolados,  nula  

capacidade de reciclaxe e tratamento selectivo do lixo ... ), nin ao inminente escenario 

de normas europeas sobre esta cuestión -seguramente con sancións crecentes para 

as administracións incumpridoras- nin tan sequera tomase a molestia de participar no 

estudo da Deputación de Lugo. Nese estudo, dito sexa de pasaxe, observouse que  

70% dos responsábeis municipais non coñecen a cantidade de recollida selectiva e 

60% proporcionan dados  sobre o  número de equipamentos  que diverxen  dos  de  

Ecoembes e Ecovidro. 

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 lila  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  trata  mento  do  lixo  comarcal,  se  así  é  estimado  polos  

concellos da zona. 

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

modelo de trata mento 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. 

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102



15

 
CONCELLO DE CHANTADA

5.- Remitir á Deputación de Lugo os dados precisos, para participar do estudos eo fin 

de poder ser asesorados para reducir eustes e mellorar a eficiencia. 

6.-  Saudar  afectuosamente  as  eorporacións  de  Carballedo,  Taboada,  Saviñao, 

Portomarín, Pantón, Rodeiro e San Cristobo de Cea informándoas do contido e dos 

aeordos da presente moción e sondando o seu interese nos mesmos”. 

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e 
Servizos do día 4 de xullo de 2017.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Por Don Antón Fente que di que é a mesma moción que veu o pleno de maio e dicidiuse se era 
urxente e díxose que non e que engadiron un novo punto. Para redactar a moción criticamos o 
modelo SOGAMA. Houbo unha carta de SOGAMA. Di que sabe que Castor está traballando 
nesto. Este modelo de contenedor da para varias familias e que hai un modelo no Barbanza 
que está a funcionar. 

O Sr. Alcalde di que o Concello de Chantada está a participar e que o outro día o citaron na 
Deputación nunha reunión para esto que acaba de exponer. É un tema que se vai a facer a 
través do Eixo Atlántico.

Dona Raquel di que que lle gusta polo que supón para o concello. Propoñen  unha orde distinta 
dos  puntos  poñendo:  o  punto  terceiro  no  primeiro;  en  segundo  lugar  que  o  Concello  de 
Chantada sexa o que solicite; en terceiro lugar sería o momento de instar a Deputación de 
Lugo e despois o informe, polo tanto o 3º sería o 1º, o 1º o 3º, o  6º o 2º, o  2º o 4º,  o 5º o 6º e  
o 4º o 7º.

Maniféstase por parte do concelleiro don Francisco Javier Rodríguez que co bipartito estivo 
SOGAMA e non o cerraron. Débese facer bo uso polos cidadáns dos contenedores e facer as 
cousas ben.

Polo concelleiro D. José Castor Novoa pregúntalle a Don Antón Fente que se fixo él a Moción e 
contestálle  que sí.  Di  que ó  principio  gustáballe  a  moción,  aquí  fai  tres  anos  fíxose  unha 
campaña de composteiro. Hay restos que non poden ir o composteiro.

Por D. José Castor Novoa,  fala de datos económicos de 3000€ para ASCAN. Di que estos 
materiais non son reciclabes e non poden ir o composteiro. Hai empresas que teñen que ter as  
súas  propias  xestoras  de residuos.  O concello  ten  que  recollerllo  ó  propietario  e  estamos 
pagando todos, que cidadáns de Chantada paguen dúas veces. Vótanse caixas que non poden 
ir (caixas, colchóns,…). Meciona datos de tasa de recollida de Ecoembes e Ecovidrio dos anos 
anteriores. Considera que son datos de aforro para o Concello. Conseguimos que cada ano se 
recolla máis e mellor. De cartón  47,178 toneladas recolléronse e coste cero. Todo esto estase 
a quitar dos verdes e non se lle paga a SOGAMA. No rural faise compostaxe desde sempre (as 
pías). Continúa dicindo que esta moción era atractiva, pero que esto non pode ser a corto prazo 
senón a longo prazo. Non é agora o momento. Engade que está disposto a ir o punto limpo 
para ensinarllo.

Polo concelleiro D. Francisco Javier Rodríguez que  hai que facer cando hai que tirar un 
colchón. D. José Castor contesta que se se chama o Concello vai ou senón ir directamente alí.
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O Sr. Alcalde di que Castor deu unha charla no colexio e que é importante educar ós nenos.

Don José Castor di que vamos a firmar convenio con ecovidrio para ter máis contenedores. 

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e  o  Pleno  do  Concello  de  Chantada,  co  voto  favorable  do  Grupo  Municipal  de  Por 
Chantada-CUP (1), e  do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3), a abstención do Grupo Municipal 
do Partido Popular (2),  e os votos en contra do Grupo Municipal INTA (6)  NON   QUEDA 
APROBADA A MOCIÓN PRESENTADA.

7.-  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 ESTA DOENZA. 

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos que dispón:

“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 Corporación1.

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 

cotián2 ou Disruptores endócrinos: vidas envelenadas3. De feito, o 
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Estado español lidera o consumo de pesticidas de todo Europa4.

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 tiroides5.

Na comarca de Chantada son moitas as persoas que falecen por esta causa e a súa 

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-industria6.

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 tabaquismo7.  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 
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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 ionizantes9.

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 pior10.

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 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  
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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.

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”.

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e 
Servizos do día 4 de xullo de 2017.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Polo propoñente da Moción explícase o contido da mesma.

Pola concelleira Dona Raquel López considera que os temas de saúde son importantes e que 
se deben de tratar doutra forma e que non se pode alarmar en xeral  sobre o tema. Unha 
moción así debe transmitir serenidade e non alarmismo e débense aportar informes. En virtude 
desto, propón que se manteña o punto 1º, se retire o 2º, non recomenda o 3º por un efecto  
alarma, manter o punto 4º, 5º e 6º, e mudar o punto 7º sustituir “dirixirse” por “apoiar”.
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Polo concelleiro D. Francisco Javier Rodríguez di que votaría a favor da Moción se se inclúe a 
enmenda que se presenta.

O Sr. Alcalde di que ó ler a Moción da medo e que os análises se seguen facendo. Trátase 
dunha competencia impropia. Engade que a asociación que hai en Chantada seguro que toma 
medidas e xa está traballando nesto.

Por Dna. María Jesús Rodríguez que di que hai moitos factores que poden influir e que dende a 
asociación estanse facer charlas modificar unos hábitos de vida.

Por Don Antón Fente que di que pouca xente lerá as mocións que se presentan.

Sométese a a votación en primeiro lugar a enmenda sendo o resultado da mesma: votos a 
favor: do Grupo Municipal de Por Chantada-CUP (1),  do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3), e 
do Grupo Municipal do Partido Popular (2); e os votos en contra do Grupo Municipal INTA (6) e 
voto de calidade do Sr.  Alcalde por  o previo empate,  non quedando por  tanto aprobada a 
enmenda proposta.

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e  o  Pleno  do  Concello  de  Chantada,  co  voto  favorable  do  Grupo  Municipal  de  Por 
Chantada-CUP (1), do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3), e do Grupo Municipal do Partido 
Popular (2),  e os votos en contra do Grupo Municipal INTA (6) e o voto de calidade do Sr. 
Alcalde polo previo empate, NON  QUEDA APROBADA A MOCIÓN PRESENTADA.

8.-  MOCIÓN  DE  POR  CHANTADA-CUP  PARA  APROBACIÓN  DUN  PROTOCOLO  DE 
ACTUACIÓN  DO  CONCELLO  DE  CHANTADA  PERANTE  A  APLICACIÓN  DE 
FITOSANITARIOS NO SEU TERMO MUNICIPAL. 

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos que dispón:

“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 
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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  Galiza2. 

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 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).”

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e 
Servizos do día 4 de xullo de 2017.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Por Don Antón Fente que fai unha reflexión sobre a súa Moción e recorda que incorpora unha 
imaxe a Moción e que deberíase incluir o principio activo. Ademais di que o Concello debe ter 
en conta a aplicación dos fitosanitarios.
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Por Dona Raquel López que di que necesita aclaración con respecto ó punto 4º en relación ós 
10 días hábiles.  Pregunta tamén porqué ten que figurar  a marca e tamén que quén pode 
controlar o vento.

Por Don Antón Fente se di que é para darlle tempo e que na marca comercial, porque saen 
todos os componentes, ademas que o Concello para o vento pode poñer uns medidores.

Polo concelleiro D. Francisco Javier Rodríguez di que está de acordó en mito pero é mellor 
aplicar directamente a normativa.

Por Don Antón Fente que di que é un compendio para telo claro e que se aplique polos servizos 
municipais.

Polo  concelleiro  Don  José  Castor  Novoa  manifesta  que  o  Concello  está  en  contra  dos 
herbicidas e apoiouse  unha moción dos glifosatos. O Concello de Chantada non  vai a aprobar 
a Moción porque xa se cumpre a normativa. Enagade que calquera veciño pode ver todo o que 
queira dos componentes que se usan en xardinería. Na piscina (abono) estase poñendo cartel.
Di que ata o de agora estase facendo ben. 
Comenta que nunha plaga de pulgas nun parque foi un traballador (empresa) sen mascarilla e 
paralizouse no momento, e ademais porque non se pode dar polos rapaces que van usar o 
parque.

Por Don Antón Fente que considera que non é mais traballo incluir os carteis.

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e  o  Pleno  do  Concello  de  Chantada,  co  voto  favorable  do  Grupo  Municipal  de  Por 
Chantada-CUP (1), do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3), e os votos en contra do Grupo 
Municipal INTA (6) e do Grupo Municipal do Partido Popular (2), NON  QUEDA APROBADA 
A MOCIÓN PRESENTADA.

9.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP, REFERIDA Á RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE 
GALIZA (RISGA). DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA. EXP GESTIONA 852/2017.

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos que dispón:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A  crise  consolidou  na  Galiza  un  modelo  que  afondou  nas  desigualdades  e  na  
exclusión  social:  aumentaron  os  níveis  e  a  duración  do  desemprego,  aumentou  a  
precariedade laboral e reducíronse os ingresos por fogar. 

A  taxa  de  risco  de  pobreza  e  exclusión  chegaba  en  2015,  no  conxunto  da  nación  
galega,  case  a  26%  superándose  o  30%  no  sul  de  Lugo,  a  área  máis  castigada  do  
noso  territorio  e  sendo  Chantada  un  dos  concellos  da  área  que  menos  destinaba  na  
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altura  a  política  social  situación  que  non  mudou.  Amais,  a  porcentaxe  de  persoas  en  
exclusión  material  severa  era  de  4,2%,  tendo  aumentado  durante  a  crise.  O  risco  de  
pobreza  e  exclusión  social  é  meirande  entre  familias  monomarentais  (53%),  mocidade  
de 16 a 29 anos (36,4%) e menores de 16 anos (35,4%) - datos de 2014 -. 

Se  a  pobreza  severa  afectaba  en  2015  a  132.000  persoas.  a  RISGA  foi  percibida  
ese  mesmo  ano  por  3.848  persoas  (datos  do  Ministerio  de  Sanidade,  Servizos  Sociais  
e  Igualdade).  Para  maior  abastanza,  a  RISGA  é  unha  das  rendas  máis  baixas  do  
Estado español ao atinxir unicamente 399€ ao mes e cunha ínfima cobertura de 4,4 

persoas  beneficiarias  por  cada  1.000  habitantes.  En  consecuencia,  esíxese  un  
compromiso  social  e  vontade  política  para  aplicar  medidas  que  fomenten  a  inclusión  
social e non perpetúen a exclusión de amplos sectores da sociedad e galega. 

O  1  de  xaneiro  de  2014  entraba  en  vigor  a  Lei  10/2013,  do  27  de  novembro,  de  
Inclusión  Social  da  Galiza,  que  modificaba  a  anterior  da  RISGA.  Malia  o  aprobado  na  
disposición  derradeira  da  lei  -«a  Xunta  de  Galicia,  nun  prazo  máximo  de  seis  meses  
desde  a  publicación  desta  lei,  elaborará  as  disposicións  necesarias  para  o  seu  
desenvolvemento  e  aplicación»-,  actualmente,  non  se  dispón  dun  decreto  que  a  
desenvolva.  A falta  de  decreto  regulador  da  lei  está  provocando  unha  xestión  opaca  e  
restritiva  da  prestación:  atrasos  na  tramitación,  falta  de  criterios  homoxéneos,  control  
e  burocratización  excesiva,  etc.  que  redundan  nun  afastamento  das  persoas  en  
exclusión social do sistema aumentando a súa vulnerabilidade. 

Pola  súa  insuficiente  contía,  pola  excesiva  burocracia,  pola  falta  de  
desenvolvemento  dos  tramos  de  inserción  e  transición  ao  emprego  ou  polos  criterios  
restritivos  na  concesión  da  RISGA,  esta  renda  amósase  como  unha  ferramenta  que  
non garante a inclusión social. 

Polo  exposto,  propomos  que  desde  o  Pleno  do  Concello  de  Chantada  se  
adopten nesta sesión o seguinte 

ACORDO 

1.- Instar á Xunta da Galiza a: 

a)  Elevar  en  2018  a  dotación  da  RISGA,  co  obxectivo  de  igualala,  canto  
menos, á media do conxunto do Estado. 

b)  Impulsar,  antes  do  remate  do  ano  2018,  a  publicación  do  Decreto  
que  desenvolva  a  Lei  10/2013,  de  27  de  novembro,  de  Inclusión  Social  
de  Galiza,  de  xeito  dialogado  cos  sindicatos  e  coas  asociacións  e  entidades  que  
traballan sobre a pobreza e a exclusión social. 

e)  Regular,  no  devandito  decreto,  os  tramos  de  inserción  e  transición  ao  
emprego. 

d)  Aumentar  os  créditos  da  Consellería  de  Política  Social  en  2018  para  
garantir  orza  mento  suficiente  para  o  desenvolvemento  da  Lei  de  Inclusión  
Social. 

2.- Comprometernos desde o Concello de Chantada a: 

a)  Elaborar  neste  2017,  coa  participación  dos  axentes  sociais  locais,  
unha  ordenanza  con  criterios  e  metodoloxía  clara  para  o  acceso  ás  axudas  
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sociais,  nomeadamente  de  emerxencia  social,  garantindo  os  principios  de  
transparencia, publicidade e igualdade. 

b)  Aumentar  no  orzamento  de  2018  os  créditos  da  partida  orzamentar  
destinada  a  emerxencia  social,  as  partidas  de  acción  social  que  repercuten  
directamente  nas  persoas  en  situación  de  vulnerabilidade  e  as  subvencións  
nominativas relacionadas coa área de políticas sociais”. 

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e 
Servizos do día 4 de xullo de 2017.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Por Don Antón Fente que explica a Moción considerando que deben estar claros os criterios.

Por Dona Raquel López que di que está a favor por entender que xa se fixo no seu momento 
por exemplo cos alimentos, engadindo que non cre que no punto primeiro a Xuta invirta.

Polo concelleiro D. Francisco Javier Rodríguez que que o primeiro punto non debemos ser 
competentes e que no segundo colaborarán.

Polo Sr. Alcalde dice que o procedemento para que unha persoa poida solicitar o RISGA na 
Comunidade Autónoma é axil. Engade que no Concello de Chantada hai 33 persoas que 
solicitan RISGA e que todos veñen á selección. Este ano aumentamos a partida de emerxencia 
social. Tamén podemos facer unha modificación. Pide ó concelleiro propoñennte da Moción que 
lle de datos de se hai alguén que non está atendido. Engade que non se pode baixar os 
impostos e aumentar axudas.

Por Don Antón Fente di que a RISGA ten uns baremos e requisitos.

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e  o  Pleno  do  Concello  de  Chantada,  co  voto  favorable  do  Grupo  Municipal  de  Por 
Chantada-CUP (1), do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3), e os votos en contra do Grupo 
Municipal INTA (6) e as abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular (2), NON QUEDA 
APROBADA A MOCIÓN PRESENTADA.

10.-  MOCIÓN  PSG-PSOE  PARA  INSTAR  Á  XUNTA  DE  GALICIA  Á  MELLORA  E 
INCREMENTO  ECONÓMICO  DOS  PLANS  DE  MELLORA  DE  CAMIÑOS  MUNICIPAIS. 
DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA. 

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos que dispón:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Dende  hai  varios  anos  as  axudas  para  a  mellora  de  camiños  de  titularidade  municipal 
artéllanse a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).
Este Organismo dependente da Xunta de Galicia, encargado do fomento e coordinación do 
territorio rural galego, ven realizando un reparto obxectivo destas axudas en función dunha 
serie de criterios consensuados coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
Na aplicación dunha partida orzamentaria que procura como fin último a mellora das condicións  
de vida  e  traballo  no medio rural  a  través  da  cohesión social  e  territorial,  dende o Grupo 
Provincial Socialista atopamos varias incoherencias de alto impacto:
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O importe total das axudas a repartir: no 2017 tanto en Galicia como na provincia de Lugo 
atopámonos cun descenso do 61,71% con respecto ao 2016.

No Concello de Chantada, a redución das axudas é de 70.982,00 € (o 64,29% menos que no 
2016).

Que estas axudas se tramiten a través de Agader, unha Axencia desprestixiada por parte do 
goberno do Partido Popular ano tras ano, e que ten que recorrer aos seus escasos fondos 
propios para atender este plan, indica claramente a importancia que lle asigna a Xunta de 
Galicia ao noso medio rural.
Estes puntos aportan a claridade suficiente como para entender as prioridades no reparto de 
fondos que o goberno galego nos ten acostumados: evitar os criterios obxectivos e equitativos 
en prol dun reparto clientelar.
Tendo en conta que moitos  dos  concellos  da  provincia  de Lugo soamente reciben para a 
mellora de infraestruturas esta axuda por parte da Xunta de Galicia, dende o Grupo Municipal  
Socialista consideramos que un plan creado para facilitar a accesibilidade e vertebración do 
territorio  a  través  da  mellora  de  camiños,  debería  contemplar  as  medidas  económicas 
suficientes como para atender dun xeito coherente a situación actual do noso rural.
Por todo o anteriormente exposto, proponde ó Pleno Municipal a adopción dos seguintes:

ACORDOS
1.- Instar á Xunta de Galicia para que incremente a contía das axudas correspondentes 
ao  Plan  de  mellora  de  camiños  municipais,  asegurando  a  lo  menos,  e  en  cada 
anualidade (2017 e 2018), o mesmo importe das axudas concedidas no 2016.
2.-  Instar  á Xunta de Galicia  a  que en vindeiras  anualidades atenda a capacidade 
orzamentaria deste plan dun xeito prioritario”.

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e 
Servizos do día 4 de xullo de 2017.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Na Comisión Informativa o concelleiro Don Antón Fente comenta que dentro dos concellos da 
Ribeira Sacra non somos ós que mais lle reduxeron. Considera que se pode incluir un punto 
terceiro  para  “instar  á  Xunta  de  Galicia  a  aumentar  a  partida  de  fondos  destinadas  ás 
actuacións do Plan Marco 2017-2018 a corenta millóns de euros cifra similar á do anterior Plan 
2016”.

Por Dona Raquel López que di que comprobaron que os datos da Moción son correctos e que 
aceptarían o voto particular.

Polo concelleiro D. Francisco Javier Rodríguez, que di que aceptan o de solicitar máis fondos. 
Engade que nestes anos foron maiores os fondos propios, e que o esforzo da Xunta foi maior 
por este motivo. Di que o Plan foi consesuado coa FEGAMP e estaban de acordo. A cantidade 
é pequeña pero a hai. Faise en dúas anualidades polo problema de xustificar a subvención.

Don Antón Fente que manifesta  que nun concello como o de Chantada, hai unha serie de 
camiños para arranxar (36 parroquias) e que pasaron dous anos e que se reduciu a cuantía.

Polo Sr. Alcalde que manifesta que lle parece moi ven e que intentarán facer que o ano que ven 
se incremente a cuantía e que van a apoiar a Moción.
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Polo Sr. Alcalde somete a votación o voto particular presentado polo concelleiro Don Antón 
Fente Parada de incluir  un punto terceiro  do seguinte  tenor:  ““instar  á  Xunta  de Galicia  a 
aumentar a partida de fondos destinadas ás actuacións do Plan Marco 2017-2018 a corenta 
millóns  de euros  cifra  similar  á do anterior  Plan 2016”.  Por  UNANIMIDADE dos presentes 
queda aprobada a incorporación deste terceiro punto á moción que se somete a acordo.

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e o Pleno do Concello de Chantada, pola UNANIMIDADE dos presentes ACORDA: 

1.- Instar á Xunta de Galicia para que incremente a contía das axudas correspondentes 
ao  Plan  de  mellora  de  camiños  municipais,  asegurando  a  lo  menos,  e  en  cada 
anualidade (2017 e 2018), o mesmo importe das axudas concedidas no 2016.
2.-  Instar  á Xunta de Galicia  a  que en vindeiras  anualidades atenda a capacidade 
orzamentaria deste plan dun xeito prioritario.
3. Instar á Xunta de Galicia a aumentar a partida de fondos destinadas ás actuacións 
do Plan Marco 2017-2018 a corenta millóns de euros cifra similar á do anterior Plan 
2016.

11.- MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA.

11.1. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL INTA SOBRE O SERVIZO DE PEDIATRÍA NO 
CENTRO DE SAÚDE DE CHANTADA.

Polo Grupo Municipal de INTA se presenta con número de rexistro de entrada 3137 o 10/7/2017 
a seguinte Moción:

“Nos últimos tempos estase a producir unha problemática no servizo de Pediatría do Centro de 
Saúde de Chantada , con continuas faltas de atención motivado ben por vacacións, baixas e 
outros  da  titular  e  sen  que  por  parte  do  Servizo  Galego  de  Saúde  ou  da  Consellería 
responsable se prevean substitucións  para dito Centro.

Está plenamente xustificado e probado que este é un servizo fundamental   para o 
municipio de Chantada, así  como para os   concellos  que abrangue o Punto de Atención 
Continuada como é o de Carballedo  e, que a súa ausencia,  provoca unha desatención grave 
do servizo que se debe prestar á cidadanía., concretamente a un sector da poboación mais 
afectado por doenzas como é o da poboación infantil.

Agrávase esta situación ao ter en conta que se deixa de prestar este servizo en épocas 
vacacionais  onde  a  atención  non  só  se  cingue  aos  residentes  habituais,  senón  aos  que 
disfrutan do periodo vacacional no municipio que incrementa a poboación case que nun 40%
 

Non  é  operativa  a  sustitución  ou  delegación  das  funcións,  como  normalmente  se 
propón polo SERGAS, nos médicos de familia, por ter unha sobrecarga de traballo derivada do 
envellecemento da poboación deste municipio e do de Carballedo, nin é operativo o traslado ao 
Hospital de Monforte de Lemos, por mor do agravio que esto supón para as familias, non só 
polo  feito  do  traslado,  senón  no  seguimento  do  historial  médico  dos  pequenos,  revisións 
periódicas, vacinacións, etc. 
Hai que ter en conta que os médicos de familia fan unha rotación por Pediatría non superior a  
tres meses e ainda que coñecen a enfermidade , non a especificidade do neno, outro motivo 
máis polo que non nos parece axeitado que eles asuman as funcións de pediatría.
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Xa que logo, PROPOÑO AO PLENO a adopción do seguinte ACORDO:

1º.-Solicitar ao SERGAS e á Consellería de Sanidade que se dé inmediata solución a 
esta problemática que se ven repetindo no tempo, mediante a dotación dun/dunha pediatra que 
desenvolva as funcións relativas a este servizo durante os periodos de ausencia ou vacacións 
da titular e coa suficiente antelación para que en ningún intre este servizo quede sen cubrir.

2º.-Rexeitar  que  se  delegue  a  prestación  do  servizo  nos  profesionais  Médicos  de 
Familia por constituir un parcheo na prestación dun servizo que é imprescindible e insustituíble,  
derivando con esta práctica mais traballo para uns profesionais xa sobrecargados. 

3º.-Que se faga extensiva esta proposta de acordo ao Concello de Carballedo, incluido 
e afectado igualmente por esta falta de servizo no Centro de saúde de Chantada”.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Pola concelleira Dona Pamela Fernández procede a dar lectura da Moción.

Dona Raquel López pregunta se hai novidades.

Por Dona Pamela Fernández que comenta que tiveron unha reunión no que se di que non se 
vai suprimir e que hai poucos pediatras e que de momento intentarían tres días.

Polo Sr. Alcalde que di que o problema é que non hai pediatras e que lle parece oportuno que 
Carballedo tamén esté de acordo. Engade que mañá solicitarán entrevista co concelleiro para 
que sepa que non hai pediatra para cubir vacacións, baixas…Ademais entende que deberían 
ter vido a explicar a medida.

Por Dona Pamela Fernández que engade que no mes de xullo hai médico de familia con 
Master en pediatría e pode facelo. E engade que a medida que hai non lles convence nin lles 
gusta.

Polo concelleiro D. Francisco Javier Rodríguez di que en xullo e agosto haberá un pediatra que 
virá de Monforte. Engade que hai unha plataforma que está buscando outras cousas.

Por Dona Pamela Fernández que di que agora so hai pediatra dous días á semana cando 
antes tíñamos 5 días.

O Sr. Alcade manifesta que se non se queren cubrir as xubilacións aínda tardan 5 anos. Non  
hai unhas previsións.

Por Don Antón Fente que pregunta de onde saiu o incremento de poboación no 40%. Di que ó 
mellor  podía ter  vido antes. Da parabéns pola moción e di  que debería estar  por  riba dos 
partidos.

De acordo co previsto no artigo 82.3 do ROF sométese a votación á ratificación da inclusión na 
orde do día da Moción, sendo aprobada a mesma pola UNANIMIDADE dos presentes.
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Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e o Pleno do Concello de Chantada, pola UNANIMIDADE dos presentes ACORDA: 

1º.-Solicitar ao SERGAS e á Consellería de Sanidade que se dé inmediata solución a esta 
problemática que se ven repetindo no tempo, mediante a dotación dun/dunha pediatra que 
desenvolva as funcións relativas a este servizo durante os periodos de ausencia ou vacacións 
da titular e coa suficiente antelación para que en ningún intre este servizo quede sen cubrir.

2º.-Rexeitar  que  se  delegue  a  prestación  do  servizo  nos  profesionais  Médicos  de 
Familia por constituir un parcheo na prestación dun servizo que é imprescindible e insustituíble,  
derivando con esta práctica mais traballo para uns profesionais xa sobrecargados. 

3º.-Que se faga extensiva esta proposta de acordo ao Concello de Carballedo, incluido 
e afectado igualmente por esta falta de servizo no Centro de saúde de Chantada.

11.2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

O Sr. Alcade comenta que quere mostrar o seu agradecemento  ó director do IES Lama das 
Quendas polo traballo realizado durante catro anos por conseguir unha sección da Escola de 
idiomas  para  Chantada,  e  así  mesmo  dar  as  grazas  ó  Conselleiro  Cultura,  Educación  e 
Ordenación Universitaria por concedernos a sección Escola de idiomas para Chantada.

O Portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular manifesta que está de acordo.

Os portavoces do Grupo Municipal do PSG-PSOE e do Grupo Municipal de Por Chantada-CUP 
comentan  que  o  agradecemento  que  só  se  lle  debe  enviar  ó  director  do  IES  Lama  das 
Quendas, pero non están de acordo en enviarlla ó Conselleiro Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria.

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

12.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

O  Sr.Alcalde,  cumprindo  co  disposto  polo  artigo  42  do  ROF,  da  conta  de  Resolucións 
adoptadas dende a anterior sesión ordinaria.

13.- DACIÓN DE CONTA DE REPAROS DE INTERVENCIÓN.

A efectos de cumprir co disposto no artigo 218.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

14.- ROGOS E PREGUNTAS.

 Por Dona Raquel López Rodríguez.

Reparos:

.- A contratación do socorrista, non se segue a bolsa creada ó efecto e que non é para o 
mesmo que se contrata. Non se fai informe de necesidade e prioridade dos servizos.
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Intervén  o  Sr.  Castor  Novoa:  Hai  informe  da  directora  da  Piscina.  Hai  bolsa  de  monitor 
socorrista  pero  está  esgotada.  Usouse  esa  bolsa  de  socorrista  porque  a  Directora  di  que 
necesita un socorrista.

Intervén  o  Sr.  Alcalde,  manifestando  que  un  alcalde  estivo  esperando  para  coller  o  noso 
socorrista.

Intervén  novamente  o  Sr.  Castor  Novoa:  O que  se necesitaba  é  un  socorrista  as  demais 
funcións arréglanse. A directora sí o acreditou que é urxente.

.- En relación ó Depuemprego, nunhas probas pasouse ó segundo examen sen ter aprobado o 
primeiro, cando se dicia nas bases que era eliminatorio, é no proceso de obras. É unha cousa 
que merece explicaición, preferiríaa por escrito. 

Intervén o Sr. Alcalde, diciendo que non está no tribunal e di que pobre tribunal. Indicando que 
debería ir falar coa Interventora.

.- Pregunta polo tesoureriro.

Intervén o Sr. Alcalde, dicindo que a persoa que está pode seguir e pode firmar executiva.

Preguntas:

.- Sra. Raquel López, ¿o Decreto 287/2017 pago a AMYS inxeñería?. Contesta o Sr. Alcalde 
diciendo que é aforro enerxético.

.- Sra. Raquel López, Felicitalo pola limpeza en solares, así como no tema do circo ¿como se 
permitiu colocala publicidade?

Sr. Alcalde, colocáronas todas sen ser concedida autorización.

.- Sra Raquel López,  Na subida a Chantada ¿Cal  é o motivo do camibo de ubicación dos 
vehículos?.

Sr.  Alcalde,  Nunha  reunión  falouse  de  todo,  nós  falamos  con  persoal  de  obras  para  que 
axudaran nas saídas, para non colapsar o centro. Estes decidiron ir para o novo sitio, a xente 
vai ver á subida á Ribeira. A decisión foi deles de non estar na rúa Xoan XXIII.

Sr. Castor Novoa, Tivose unha reunión coa Policia Local, Protección Civil , para que fora na rúa  
Xoan XXIII, e despois cambiaron eles por Whatsapp, non me parece o xeito.

.- Sra. Raquel López, Rogo, que estudiaran a viabilidade porque hai veciños que se quixan da 
ubicación da pulpeira na Panadería Ascensión, onde está creando conflicto.

.- Sra. Raquel López, Rogo, Protesta veciños polo camiño de Liñares.

Sr.  Alcalde,  É un tema que non ten sentido,  porque ogallá estiveran todos os camiños  do 
Concello como aquel.  Cando se poña en marcha arreglaremolo,  A partir  do 15 póñense a 
funcionar o equipo de riego.

.- Sra. Raquel López, O día do Pleno extraordinario esto estaba cheo de xente de usuarios da 
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biblioteca, ¿por que fai tanto calor aquí?, teran que poñer medidas para paliar as deficiencias.

Sr. Alcalde, Nós temos algo pensado, Pratimonio non nos deixa por outro xeito. Polo frio os 
Pellets, e do calor ó non poderlle dar tratamento ó teito é inviable, pensamos na casa onde está  
a Policía Local. 

.- Sra. Raquel López, Tamén tiña queixa de horario de apertura.
Sr. Alcalde, Non lle podemos meter máis horas ó pesoal.

.- Sra. Raquel López, Limpeza do camiño de inverno.

Sr. Alcalde, O camiño de inverno de Chantada é o que mellor está e se ten deficiencias farase 
coa brigada de incendios.

.- Sra Raquel López, Escolas deportivas ¿por qué non se inscriben os rapaces nos xogos do 
Eixo Atlántico?.

Sr. Alcalde, Chantada ten agora os monitores de vacacións e non se nos dixo nada.

.- Sra. Raquel López, Vertidos, Falaban nuna balsa en Televinte.
Sr. Alcalde, E un tanque de 1.500 m3 de capacidade que descarga a depuradora.

.- Sra. Raquel López, Augas de Galicia e concello de Chantada seguimos sen ter o dato do 
recaudado.
Sr. Alcalde, esta semana.

Javier Rodríguez Medela.- 

Neste momento abandona o Salón de Plenos a Concelleira dona Candida Carnero Blanco.

.- Sr. Rodríguez Medela, Rogo, Deberíase faer una recepción e dar a noraboa ó equipo de 
baloncesto de Chantada e arreglar a Pista.

.- Sr. Rodríguez Medela, Rogo, Un periódico chamanos Chantadeses e non me parece, rogo 
que se faga un estudio sobre o xentilicio.

.- Sr. Rodríguez Medela, Felicitalos porque se está obrigando á xente a limpar os solares.

.- Sr. Rodríguez Medela, Felicitalos pola colocación dun banco na Avda de Lugo.

Neste momento abandona o Salón de Plenos a Concelleira dona María Jesus Rodríguez López 
e entra a concelleira dona Candida Carnero Blanco.

.- Sr. Rodríguez Medela, O tema da APLU pido que nos convoque e nos diga os expedientes 
que hai.

Don Antón Fente Parada

Solicita que se lle conteste no que queda de mes e por escrito a preguntas formuladas, e que 
as respostas que lle remitan a todos os partidos.

.- Sr. Anton Fente, a Pista nos lugares de Ríos e Arxilleiros ¿quén fixo o arranxo?.
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Sr. Alcalde, Fíxoa o concello porque é público. É unha das facturas pendentes.

.- Sr. Antón Fente, a Contratación do servizo de axuda no fogar Por qué non se recurre a unha 
bolsa de traballo?. Por que en decembro se recurriu a unha empresa?

Sra. Candida Carnero, é urxente.

Sr. Alcalde, non se encontra xente para contratar.

.- Sr. Anton Fente, Sobre o Plano de transportes, o concello presentou alegación ó transporte  
da Xunta?

Sr.  Alcalde,   Non  lle  parecen  pouco  as  queixas  das  empresa?.  A Xunta  quere  a  usar  o 
transporte escolar para os viaxeiros.

.- Sr. Anton Fente, que hai do obradoiro de emprego.

Sr. Alcalde, Ainda firmei eu hoxe o pago do anterior, o de 2017 a ver se no lo dan.

.- Sr. Anton Fente, unha das cousas que nos levou ó PEF foi a do obradoiro do ano 2015, 
houbo unha modificación de crédito, neste ano vaise estar na mesma problemática.

.- Sr. Anton Fente, Para este ano vamos ter problema para pagar o do obradoiro.

Sr. Alcalde, Haberá que facer Modificación de crédito este ano ou consigar no presuposto de 
2018 e destinar a través do remanente.

.- Sr. Antón Fente, Actuación o 13 de maio de Alegre Pandilla. Cobrábase 10 € pola entrada por  
qué? Se no auditorio solo se fan actuacións gratis.

.- Sr. Antón Fente, No barrio da Ponte paralizouse a obra. As reunións con Manuel Martinez 
como estan?.

Sr. Alcalde, están igual que aquel día. Veu un equipo de topógrafos para facer o estudio.

.- Sr. Antón Fente, No barrio da Ponte a Valedora do Pobo di que a proposta é porque se fixo 
dende o Concello.
.- Sr. Antón Fente, Cando haxa alertas sanitarias tense que dictar un bando.

.- Sr. Antón Fente, Rogamos que a empresa Viaqua rinda contas das anomalias detectadas.

 Sr. Alcalde, A empresa adxudicataria ten que facelo.

.- Sr. Antón Fente, Hai causas nos reparos que é grave, non se pode usar o INEM como ETT 
(hai  sentenzas),  sobre  os  casos  de  disciplina  urbanística,  Rosalía  de  Castro  remitiuse 
expediente?.

Sr. Alcalde, si.

.- Sr. Antón Fente, Medidas para evitar o dos trienios. Non é culpa nosa.

.- Sr. Antón Fente, 75/2017, reparos facturas taboas embutidos e comida Feira do Viño.

Sr. Alcalde, Non sei.
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-Intervén D. Diego Otero para dicir que a participación nos xogos está limitado ós Concellos 
que forman parte das cidades do Eixo Atlántico.

       Non habendo máis asuntos a tratar, sendo as vinte e tres horas e vinte minutos do 
expresado día, o Sr.Alcalde levanta a sesión, de todo o cal, eu, Secretaria, certifico.

               Vº e pr. A Secretaria Xeral

      O Alcalde-Presidente María  Álvarez  Alvar

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez

ASINADO DIXITALMENTE
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