
MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP  PARA A ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE

SEGURANZA E ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICO E XURÍDICO SOBRE

O EDIFICIO DA PRAZA DE SANTA ANA DE TITULARIDADE DO SAREB

Antom  Fente  Parada,  voceiro  do  Grupo  Municipal  Por  Chantada-CUP,

apresento  ao  abeiro  do  disposto  nos  artigos  94.1  e  94.2  do  Regulamento

Orgánico Municipal e 97.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e

Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais  a  seguinte  MOCIÓN para  a  súa

discusión e aprobación, se procede, relativa á  MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP

PARA A ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURANZA E ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICO E

XURÍDICO SOBRE O EDIFICIO DA PRAZA DE SANTA ANA DE TITULARIDADE DO SAREB.

A  tal  efeito,  apresento  para  a  súa  discusión,  co  alvo  de  suscitar  a

UNANIMIDADE da CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tanto nalgunha comisión informativa, canto en Pleno, interesámonos por

as actuacións municipais sobre o edificio do SAREB da praza de Santa Ana e o

contencioso-administrativo a el asociado. Sendo as respostas sempre confusas

e a opacidade elevada coidamos que é hora de que se aclare e debidamente o

asunto, máxime cando desde Inta non están executando arestora ningunha

medida  xudicial  nin  contestaron  ás  nosas  preguntas  por  escrito  sobre  este

tema.



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

os medios ao seu alcance para velar polo seu cumprimento tendo, neste eido,

moitos  problemas  e  causas  xudiciais  abertas,  para  alén  das  ducias  de

expedientes da APLU que poden, nun horizonte temporal non moi afastado,

xerar importantes prexuízos e problemas.

Por iso, reunida en PLENO a Corporación local do Concello de Chantada

propomos desde Por Chantada-CUP  a adopción por parte desta do seguinte

ACORDO:

1.- Informe xurídico onde se sintetice o proceso xudicial até este momento, se

contemplen  as  posíbeis  neglixencias  e  responsabilidades,  a  lexislación  de

aplicación, o procedemento a seguir nestes casos (tendo en conta a actual fase

do  proceso)  e  se  eleve  proposta  de  actuación,  tanto  para  garantir  o

desenvolvemento da disciplina urbanística, canto para defensa dos intereses

locais.

2.- Informe técnico sobre o estado do edificio ilegal, salubridade do solar e

proposta de medidas de seguranza para garantir a saúde pública.

3.- Rendición de contas na vindeira sesión plenaria, como ponto substanciado

da orde do día, do Goberno municipal sobre os trámites administrativos actuais

e pasados en relación co solar e o edificio, para o que se disponibilizará no

Gestiona, cunha antelación mínima dun mes, toda a documentación que obre

nos expedientes.

3.-  Remisión  dos  informes  e  da  correspondente  acta  plenaria  ao  Consello

Consultivo da Galiza solicitando ditame.
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