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CONCELLO DE CHANTADA

BORRADOR

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN DO

 8 DE NOVEMBRO DE 2017

      Na dependencia habilitada na Casa da Cultura de Chantada como salón de sesións do 
Concello,  ás vinte horas do día oito  de novembro 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 artigos 21.1.c) e 46.2.b) 
da  Lei  7/1985,  Reguladora  das  Bases  de  Réxime  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:

Sras/es. Concelleiras/os:

Grupo Municipal de INTA:

-Don José Castor Novoa Fernández
-Dona  Mª Cándida Carnero Blanco,
-Dona Pamela Fernández Águila
-Don  Diego Otero Veiga
-Don Juan Alberto Diéguez Fernández 
-Don Manuel Diéguez Carballo.
       
Grupo Municipal do PSG-PSOE:

-Dona Raquel López Rodríguez
-Dona María Jesús Rodríguez López
-Don Héctor Ledo Rodríguez.

Grupo Municipal do Partido Popular:

-Don Francisco Javier Rodríguez Medela
-Don Manuel Javier Goyanes Cereijo.

Grupo Municipal de Por Chantada-CUP:

-Don Antón Fente Parada.
            
Secretario Accidental: Jesús A. Ledo Cores, que dà fe do acto.

Interventora Accidental: Dona Susana Martínez Rodríguez.

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

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR: 

-ORDINARIA DE DATA 11 DE SETEMBRO 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  ás  devanditas  actas,  no  seu  momento 
distribuídas.

Pide intervir a Sra. Concelleira Raquel López Rodríguez do grupo municipal do “PS de 
G-PSOE” para manifestar e querer deixar constancia de que se poña mais coidado na 
confección das actas do pleno dado que existen moitos erros tipográficos que deberían de 
ser corrixidos. Tamén manifesta non ter  recibido as actas da Xunta de Goberno Local 
dende a do 22 de agosto de 2017.

Pide intervir o Sr. Fente Parada do grupo municipal “Por Chantada-CUP” para manifestar 
que vai votar en contra da aprobación da acta por mor de que non se lle achegou esta 
xunto co resto do expediente da sesión no programa informático “Gestiona” así como as 
correspondentes á Xunta de Goberno Local.

Pasouse á votación para a aprobación do borrador da acta da sesión anterior que foi 
aprobada por doce votos a favor, dos grupos INTA, PS de G-PSOE e PP, co voto en contra 
do membro do grupo municipal de “Por Chantada-CUP, quedando xa que logo elevada ao 
rango  de  definitiva  a  acta  da  sesión  celebrada  polo  pleno  do  Concello  o  día  11  de 
setembro de 2017.

PARTE RESOLUTIVA

2.-RENUNCIA  À  CONDICIÓN  DE  CONCELLEIRA  DE  DONA  MARÍA  CÁNDIDA 
CARNERO  BLANCO  DO  GRUPO  MUNICIPAL  INTA  (Independientes  Terras  do 
Asma-INTA) 

Deuse lectura  ao ditame da Comisión Informativa  do día  31 de outubro  de 2017 que 
reflicte o contido do escrito presentado por dona Cándida Carnero Blanco  que é como 
segue:

“Dase lectura ao escrito presentado por dona Cándida Carnero Blanco de data 25 de  
outubro de 2017, con Rexistro de Entrada 2017-E-RC-4693, asinado pola concelleira do  
Grupo Municipal “Independentes Terras do Asma” INTA, mediante o que presenta a súa  
renuncia ao cargo de concelleira e que textualmente dí:

“Doña María Cándida Carnero Blanco con DNI n.º 34260571R, Concelleira da Corporación  
Municipal de Chantada, electa pola lista de Independentes Terras do Asma “INTA”, nas  
eleccións municipais do 24 de maio de 2015, EXPON:
Que  mediante  o  presente  escrito  RENUNCIA,  por  motivos  personais,  ao  cargo  de  
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concelleira  da Corporación Municipal de Chantada así como ás obrigas derivadas de dita  
condición.

SOLICITA:
A posta en coñecemento do Pleno da Corporación desta renuncia e ó cumprimento  

dos trámites que sexan necesarios ante a Xunta Electoral. Chantada, 19 de outubro de  
2017.-Ilexigle.-Asdo. María Cándida Carnero Blanco. Sr. Alcalde-Presidente do Concello  
de Chantada”..

Consta  no  expediente  documentación  xustificativa  da  adquisición  da  condición  de 
concelleira de dona María Cándida Carnero Blanco, DNI 34260571R na sesión Plenaria 
constitutiva do día 13 de xuño de 2015, formando parte do grupo municipal INTA.

Por este orden interviron:

O Sr.  Alcalde,  para,  cunhas emotivas verbas,  agradecerlle  á Concelleira  Sra.  Carnero 
Blanco a labor que ten realizado durante todos estos anos á fronte da Concellería que 
representa,  facendo unha retrospectiva sobre os inicios como compañeiros de partido, 
desexándolle sorte para o futuro en tódolos ámbitos vitais.

Interven seguidamente a Concelleira do Grupo Municipal do “PS de G-PSOE” dona Raquel 
López Rodríguez para manifestarlle o seu agradecemento polo traballo realizado durante 
todos estos anos e co valor  engadido de que o fixo sen ningún tipo de remuneración 
económica.

O voceiro do Grupo Municipal  do “PP”,  Sr.  Rodríguez Medela,  tamén manifesta o seu 
agradecemento  cara  a  Concelleira  que  renuncia,  significándole  que  a  pesar  das 
discrepancias  que  poidan  haber  tido,  estas  sempre  foron  tratadas  con  respeto, 
desexándolle para acabar, éxito na súa vida personal e laboral.

O Sr. Fente Parada, Concelleiro do Grupo “Por Chantada-Cup” deséxalle o mellor para o 
seu futuro e manifiesta que en política ninguén debería de estar mais de 8 ou 12 años xa 
que  compre  aire  novo  nas  institucións,  desexándolle  novamente  sorte,  rematando  co 
aforismo: “vémonos no camiño”.

Finalizadas as intervencions, non sendo obxecto de votación e, de acordo co establecido 
no  artígo  9.4  do  Regulamento  de  Organización  e  Funcionamiento  das  Corporaciones 
Locais, 

O Pleno do Concello de Chantada tivo coñecemento e tomou razón do escrito de renuncia 
formulado pola Concelleira do Grupo Municipal INTA, Sra. María Cándida Carnero Blanco, 
con RE 2107-E-RC4693, do 25 de outubro de 2017, abandonando seguidamente o salón 
de sesións entre os aplausos de todos os membros que compoñen o Pleno do Concello.

Disponse remitir á Xunta Electoral Central certificación deste acordo para que se expida a 
credencial  acreditativa  da  condición  de  electo  a  favor  da  ou  do  candidato/candidata 
seguinte  da  mesma  lista,  xunto  cos  datos  que  obran  neste  Concello  en  relación  co 
nomeamento da Concelleira Carnero Blanco, que constan por mor da celebración das 
Eleccións Locais do 24 de maio de 2015 referidos ao grupo municipal “Independientes 
Terras do Asma-INTA” (INTA).
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3.-ALEGACIÓNS DE POR CHANTADA-CUP Á MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA  DO  ICIO  E  DA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DA  TAXA  POR 
LICENZAS E SERVIZOS URBANÍSTICOS.-Exte. G1123/2016

Deuse lectura ao dictame da Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión 
Especial de Contas de data 31 de outubro de 2017 que é do seguinte teor literal:

“Vista a alegación á modificación da ordenanza fiscal reguladora do ICIO e da ordenanza fiscal  
reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanísticos presentada por D. Antóm Fente Parada, 
voceiro do grupo municipal Por Chantada-CUP.

Visto o informe económico financeiro técnico do Arquitecto do Servizo de Urbanismo do 
concello de data 03 de outubro de 2017.

Visto o informe favorable de intervención da alegación á modificación da ordenanza fiscal 
reguladora do ICIO e da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanisticos

Pola presente propoño ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos:

PRIMEIRO.-Estimar  a  alegación  presentada  por  D.  Antóm  Fente  Parada,  voceiro  do  grupo 
municipal  Por  Chantada-CUP,  e  incorporar  ao  expediente  de  modificación  da  ordenanza  fiscal 
reguladora do ICIO e da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanisticos o  
informe económico-financeiro.

SEGUNDO.-  Aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do ICIO e da 
ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanísticos.

TERCEIRO.-Inserir o texto íntegro da modificación das ordenanzas no Boletín Oficial da Provincia, 
de acordo co previsto no artigo 17.4 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 
aprobado  por Real Decreto Lexislativo 2/2004 , do 5 de marzo.

Iníciase debate intervindo únicamente o Sr. Alcalde para manifestar que se xustifica esta 
modificación no incremento que supón este imposto e taxa nos casos de explotacións gandeiras.

Á vista a atribución que confire a este órgano colexiado o artigo 123 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, do 28 de novembro, co voto favorable dos concelleiros do Grupo Municipal INTA, e as 
abstencións do Grupo Municipal do PSG-PSOE e do Grupo Municipal do PP, por reservar o voto 
para o Pleno, ditamínase favorablemente a seguinte proposta:

PRIMEIRO.-  Estimar  a  alegacións  presentada  por  D.  Antóm  Fente  Parada  voceiro  do  grupo 
municipal  Por  Chantada-CUP e  incorporar  ao  expediente  de  modificación  da  ordenanza  fiscal 
reguladora do ICIO e da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanisticos o  
informe económico-financeiro.

SEGUNDO.-  Aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do ICIO e da 
ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanísticos.

TERCEIRO.- Inserir o texto íntegro da modificación das ordenanzas no Boletín Oficial da Provincia, 
de acordo co previsto no artigo 17.4 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais  
aprobado  por Real Decreto Lexislativo 2/2004 , do 5 de marzo”
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Despois dun breve debate no que intervén en primeiro lugar a voceira do Grupo Municipal 
do PS de G-PSOE para manifestar que só consta un informe do arquitecto que dende o 
punto de vista do seu grupo non suple ao da intervención, aludindo a informes anteriores.

O Sr.  Fente Parada pide intervir  para manifestar  a incongruencia entre manifestacións 
anteriores e o actual ditame en relación coa necesidade do informe económico-financeiro, 
vendéndosenos esta modificación como unha axuda ao rural cando en realidade non é tal, 
aludindo á bonificación do 95% do ICIO noutro tipo de actuacións e que contempla a 
ordenanza pero que beneficia a outros sectores produtivos pero non ao rural.

Intervén a Presidencia para defender o contido da modificación que se pretende aprobar 
manifestando que a rebaixa está en proporción aos investimentos que se fan no rural, 
insistindo no contido do ditame e na necesidade da modificación que se pretende.

Pásase á votación do ditame da Comisión Informativa de data 31 de outubro de 2017 que 
reflicte o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 6 (INTA)
VOTOS EN CONTRA: 4 (PS de G e por Chantada CUP)
ABSTENCIÓNS: 2 (PP)

Xa que logo, queda aprobado por maioría o ditame e acordase:

PRIMEIRO.-Estimar a alegación presentada por D. Antóm Fente Parada, voceiro do grupo 
municipal Por Chantada-CUP, e incorporar ó expediente de modificación da ordenanza 
fiscal reguladora do ICIO e da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos 
urbanísticos o informe económico-financeiro.

SEGUNDO.-Aprobar  definitivamente  o  modificación  da  ordenanza  fiscal  reguladora  do 
ICIO e da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanísticos.

TERCEIRO.-Inserir o texto íntegro da modificación das ordenanzas no Boletín Oficial da 
Provincia, de acordo co previsto no artigo 17.4 do texto refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais aprobado  por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo”

4.-RECLAMACIÓNS  E  SUXESTIÓNS NO PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DO 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO 02/2017.-Exte. G1119/2017

Deuse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión 
Especial de Contas de data 31 de outubro de 2017 que é do seguinte teor literal:

"Visto  o  expediente  tramitado  para  modificar  créditos  dentro  do  vixente  orzamento  desta 
Corporación do ano 2017, consistente nun suplemento de crédito por importe de  172.818,96  €, 
sendo necesario dotar de consignación orzamentaria suficiente para facer fronte ao cumprimento da 
lei, no referente a atender as obrigas pendentes de aplicar ao orzamento a 31 de decembro na  
conta 413 finanzada con remanente de Tesourería para Gastos xerais.

Considerando o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o Real Decreto 500/1990, do 
20 de abril, e o informe da Intervención.
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Visto o informe de intervención sobre as  alegacións ao suplemento de crédito 02/2017.

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN O SEGUINTE ACORDO:

1.-Que se desestimen as alegacións presentadas por D. Antón Fente Parada, voceiro do 
grupo municipal “Por Chantada-CUP”. 

2.-Que se proceda á aprobación definitiva  polo Pleno do  SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
02/2017 por importe de 172.818,96 €, conforme ao seguinte detalle:

INCREMENTO DO GASTO

Aplicación orzamentaria Destino Importe
162-227.99 OTROE 375,10 €
920-489.03 COTAS 500,00 €

162-2270001 ASCAN 26.449,75 €
241-221.99 OBRADORIO 2016 5.548,72 €
241-619.00 OBRADORIO 2016 9.438,00 €
241-227.99 OBRADORIO 2016 484,00 €

323-2270002 LIMPEZA COLEXIOS 9.673,66 €
171-221.99 OUTROS SUMINISTROS 284,35 €
454-610.00 ARRANXO CAMIÑOS 12.317,81 €
132-62500 SINAIS TRAFICO 5.797,53 €
160-609.00 SANEAMENTO 5.317,35 €
153-610.00 VIAS PUBLICAS 12.924,56 €
342-622.00 PISTA PAVILLON 12.000, 00 €
162-227.99 OTROE 2.861,65 €
153-227.99 OTROE 47.056,98 €
342-227.99 OTROE 216,00 €
454-227.99 OTROE 21.573,50 €

TOTAL 172.818,96 €

INCREMENTO DE INGRESOS

Concepto Destino Importe

870.00
Remanente  de  Tesourería  para  Gastos 
Xerais

172.818,96 €

TOTAL 172.818,96 €

3.- Publicación do expediente, resumido por capítulos, no Boletín oficial da provincia.

Iníciase debate,  intervindo o Sr.  Alcalde para xustifica-la proposta no sentido de que a 
desestimación da alegación presentada se formula en base á necesidade de axiliza-los pagamentos 
e perxudicaría a cidadanía a súa non aprobación.

Sen mais intervencións á vista da atribución que confire a este órgano colexiado o artigo 
123 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, co voto favorable dos concelleiros do 
Grupo Municipal INTA, e as abstencións do Grupo Municipal do PSG-PSOE e do Grupo Municipal 
do PP, por reservar o voto para o Pleno, ditamínase favorablemente a seguinte proposta:

1.-Que se desestimen as alegacións presentadas por D. Antón Fente Parada, voceiro do 
grupo municipal “Por Chantada-CUP”.

2.-Que se proceda á aprobación definitiva  polo Pleno do  SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
02/2017 por importe de 172.818,96 €, conforme ao seguinte detalle:
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INCREMENTO DO GASTO

Aplicación orzamentaria Destino Importe
162-227.99 OTROE 375,10 €
920-489.03 COTAS 500,00 €

162-2270001 ASCAN 26.449,75 €
241-221.99 OBRADORIO 2016 5.548,72 €
241-619.00 OBRADORIO 2016 9.438,00 €
241-227.99 OBRADORIO 2016 484,00 €

323-2270002 LIMPEZA COLEXIOS 9.673,66 €
171-221.99 OUTROS SUMINISTROS 284,35 €
454-610.00 ARRANXO CAMIÑOS 12.317,81 €
132-62500 SINAIS TRAFICO 5.797,53 €
160-609.00 SANEAMENTO 5.317,35 €
153-610.00 VIAS PUBLICAS 12.924,56 €
342-622.00 PISTA PAVILLON 12.000, 00 €
162-227.99 OTROE 2.861,65 €
153-227.99 OTROE 47.056,98 €
342-227.99 OTROE 216,00 €
454-227.99 OTROE 21.573,50 €

TOTAL 172.818,96 €

INCREMENTO DE INGRESOS

Concepto Destino Importe

870.00
Remanente  de  Tesourería  para  Gastos 
Xerais

172.818,96 €

TOTAL 172.818,96 €

3.- Publicación do expediente, resumido por capítulos, no Boletín oficial da provincia”.

Intervén  en  primeiro  lugar  a  Concelleira  López  Rodríguez  (PS  de  G-PSOE)  para 
manifestar que non van insistir mais no debate deste asunto e anuncia o seu voto en 
contra á aprobación do ditame que se pretende, xustificando o seu voto negativo na mala 
práxe na xestión económica.

O voceiro do Grupo Municipal do PP, Sr. Rodríguez Medela anuncia que se van a abster 
na votación do ditame.

Intervén  o  voceiro  de  “Por  Chantada  CUP”  para  manifestar  que  difícilmente  se  pode 
xustificar o que non está orzamentado, facendo alusión á Sentenza do TSXG 660/2017 
que  condena  ao  concello  á  execución  de  obras  e,  xa  que  logo,  haberá  que  dar 
cumprimento ao contido da mesma.

A Presidencia manifesta que hai un estudo para a execución desta obra e que se pretende 
darlle unha conclusión a través de 3 administracións, Augas de Galicia, Confederación e 
Concello. Manifesta asimesmo que se non se lle dá aprobación ao suplemento estamos a 
retrasar pagamentos a outros proveedores e noutras circunstancias non habería por que 
facelo.

Pásase á votación do ditame que reficte o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 6 (INTA)

VOSTOS EN CONTRA: 4 (PS de G-PSOE e Por Chantada CUP)

ABSTENCIÓNS: 2 (PP)
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Xa que logo, por maioría acordouse:

1.-Que  se  desestimen  as  alegacións  presentados  por  D.  Antón  Fente  Parada, 
voceiro do grupo municipal “Por Chantada-CUP”.

2.-Que  se  proceda  á  aprobación  definitiva  polo  Pleno  do  SUPLEMENTO  DE 
CRÉDITO 02/2017 por importe de 172.818,96 €, conforme ao seguinte detalle:

INCREMENTO DO GASTO

Aplicación orzamentaria Destino Importe
162-227.99 OTROE 375,10 €
920-489.03 COTAS 500,00 €

162-2270001 ASCAN 26.449,75 €
241-221.99 OBRADORIO 2016 5.548,72 €
241-619.00 OBRADORIO 2016 9.438,00 €
241-227.99 OBRADORIO 2016 484,00 €

323-2270002 LIMPEZA COLEXIOS 9.673,66 €
171-221.99 OUTROS SUMINISTROS 284,35 €
454-610.00 ARRANXO CAMIÑOS 12.317,81 €
132-62500 SINAIS TRAFICO 5.797,53 €
160-609.00 SANEAMENTO 5.317,35 €
153-610.00 VIAS PUBLICAS 12.924,56 €
342-622.00 PISTA PAVILLON 12.000, 00 €
162-227.99 OTROE 2.861,65 €
153-227.99 OTROE 47.056,98 €
342-227.99 OTROE 216,00 €
454-227.99 OTROE 21.573,50 €

TOTAL 172.818,96 €

INCREMENTO DE INGRESOS

Concepto Destino Importe

870.00
Remanente  de  Tesourería  para  Gastos 
Xerais

172.818,96 €

TOTAL 172.818,96 €

3.-Publicación  do  expediente,  resumido  por  capítulos,  no  Boletín  oficial  da 
provincia.

5-MOCIÓN DE “POR CHANTADA-CUP” PARA DIRIXIRSE A CNMC PARA EVITAR OS 
ABUSOS  NO  PREZO  DO  LEITE.  Tratouse  neste  punto  da  orde  do  día  a  moción 
presentada que literalmente é como segue:

“Antom Fente Parada, membro de pleno direito da Corporación do Concello de Chantada e 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 dirixirse á CNMC para evitar os abusos no  
prezo do leite.

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:

Actualmente, na Galiza o valor medio do litro de leite en orixe oscila, como media anual, por  
volta dos 30 céntimos en canto en países viciños como Asturies está nos 33 céntimos. A situación  
do sector agrario, que temos traído a esta cámara sen demasiado suceso en reiteradas ocasións,  
non deixa de ser  dramática e,  de feito,  foi  o  sector  onde  máis  emprego se  destruíu  na nosa  
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comarca sen que o sector servizos puidese compensar en número e calidade o emprego perdido.  
En consecuencia,  aumentou o desemprego e a precariedade,  especialmente entre  os sectores  
máis vulnerábeis  da poboación,  como as mulleres e e a mocidade o que reavivou fenómenos  
migratorios na secuencia dun devalo demográfico profundo e dun envellecemento para o que non  
hai solucións nen saídas políticas.

A situación do último ano do sector lácteo ven caracterizada, na Galiza por as seguintes  
variábeis: produción semellante ao ano anterior, con lixeiros aumentos mensuais desde o mes de  
marzo, e prezos virtualmente conxelados encol os 30 céntimos; e nesa situación seguimos, sen que  
todo  o  que  está  acontecendo  no  resto  de  Europa  pareza  afectarnos.  Tamén  é  altamente  
preocupante  que  nesta  situación,  e  con  estes  prezos,  moitas  explotacións  en  Galiza  sigan  
aumentando a cabana e a produción, a prezos que, teoricamente, non son capaces de xenerar  
beneficio, polo que podemos estar a crear uns situación perigosa a nivel  de débeda que pode  
manifestarse, con toda a súa crueza, na próxima década.

Desta arte,  a Dirección do leite do Sindicato Labrego Galego (SLG) advertiu de que ía  
denunciar  diante  da  Comisión  Nacional  dos  Mercados e  da  Competencia  (CNMC)  a  situación  
anómala que está a vivir o sector lácteo galego ao longo do ano 2017, cos prezos estancados ou á  
baixa mentres non paran de subir  en todo o Estado e na Unión Europea, nomeadamente pola  
revalorización da manteiga, fronte ao refluxo do aceite de palma pola presión dos consumidores, e  
a relativa baixada da presión no cenario xeopolítico da Ucraína.

Á  vista  dos  datos  publicados  recentemente  polo  Fondo  Español  de  Garantía  Agraria  
(FEGA) sobre as entregas de leite en xullo, a Galiza é a única comunidade do Estado onde o prezo  
do leite seguía por baixo dos 30 céntimos (0'299 €), mentres que ese prezo medio se sitúa en 31  
céntimos no conxunto do Estado, e en case 33 céntimos en comunidades veciñas como Asturias.

Se observamos o contexto europeo a produción tamén se incrementa lixeiramente, mais os  
prezos estiveron todo o ano máis altos e neste momento están percibindo uns incrementos aos que  
a Galiza somos alleos. Deste xeito, no mes de xullo a media da UE chegou a 34,20; o prezo en  
Franza a 34,04, mentres que aquí permaneceu estábel en 29,90 na Galiza e 30,10 no estado.

No resto do mundo os prezos seguen sendo altos: USA 34,25 e Nova Zelandia 33,98. Na  
Unión Europea os prezos do leite non paran de subir cun incremento do 29% no último ano e un  
valor medio que supera os 33 céntimos por litro (datos correspondentes a xuño de 2017 do EU Milk  
Market Observatory) [vid. FIG 1]:

Nen Por  Chantada-CUP nen o  SLG entendemos como o Ministerio  de  agricultura  e  a  
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Consellaría  do  Medio  Rural  poden  ficar  impasíbeis  perante  esta  manipulación  descarada  do  
mercado en beneficio da industria e en detrimento das labregas e labregos do noso país. 

Tampouco entendemos unha CNMC que intervén de maneira inmediata e taxativa en caso  
de que no sector lácteo se acorden prezos mínimos para garantir as rendas das granxas e, porén,  
mira cara a outra banda cando existe un consenso evidente por parte das industrias para manter  
artificialmente  os  prezos  estancados  e  á  baixa  na  Galiza  mentres  que  no  mercado  estatal  e  
internacional seguen á alza.

Por encanto o prezo subiu no mundo, porque aumentou a considerabelmente o prezo do  
produto industrial (leite en po e manteiga), e ese aumento foi trasladado, de xeito máis ou menos  
lineal, aos prezos da produción. Porén, no Estado e na Galiza isto non pasa, debido aos acordos  
que ten a industria entre si para non subilos, sen que ninguén faga nada para impedilo.

Estas políticas de liquidación dun sector fundamental para atinxirmos a soberanía alimentar  
e termos unha calidade de vida digna no rural contrastan coa actitude do sector lácteo galego, que  
está a traballar moi duro á hora de incrementar a calidade e eficiencia das nosas producións. E que  
recibe en troques? Os prezos máis baixos do Estado a través dunha imposición de contratos e  
parámetros de calidade difíciles de xustificar e que acaban tendo sempre o mesmo resultado: o  
estancamento dos prezos en niveis moi rendíbeis para as industrias e ruinosos para o meirande  
das nosas granxas. 

A Consellaría de Medio Rural  abandona así  ao sector:  permite un pacto descarado de  
prezos entre industrias, non responde axeitadamente aos ataques da fauna salvaxe, non soluciona  
as  consecuencias  derivadas dos falsos positivos  nas  campañas de  saneamento  gandeiro,  non  
arbitra  medidas  para  solucionar  as  dificuldades  para  acceder  a  máis  base  terriotiral,  etc.  A  
Consellaría de Medio Rural  non fixo  nin  ten trazas de que vaia facer  algo para afrontar  estes  
problemas. E, así, o futuro pinta negro para o noso sector lácteo.
Polo exposto, propomos ao Pleno do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:
1.- A Corporación municipal de Chantada insta á Consellaría de Medio Rural e ao Ministerio  
de Agricultura a actuaren para situar os prezos do leite na Galiza en valores análogos aos do  
resto do Estado e de  Europa,  para o  que é  fundamental  que actúe  a CNMC a prol  dos  

labregos e non da industria..-Chantada, 8 de outubro de 2017. Asdo. Antom Fente Parada”.

Deuse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior, Urbanismo, Obras e 
servizos, celebrada o día 31 de outubro de 2017 que ditaminou como segue:

“3.- MOCIÓN E ASUNTOS DE URXENCIA.-Tratáronse as seguintes mocións presentadas polo 
grupo municipal “POR CHANTADA-CUP”
3.1.-MOCIÓN DE “POR CHANTADA-CUP” PARA DIRIXIRSE A CNMC PARA EVITAR OS 
ABUSOS NO PREZO DO LEITE.  Deuse lectura á moción presentada na que se propón se 
ditamine para a adopción do seguinte acordo:

1.-A Corporación Municipal de Chantada insta á Consellería de Medio Rural e ao Ministerio  
de Agricultura a actuaren para situar os prezos do leite na Galiza en valores análogos aos do  
resto do Estado e de  Europa,  para o  que é  fundamental  que actúe  a CNMC a prol  dos  
labregos e non da industria. Sen previo debate e á vista da atribución que confire a este órgano 
colexiado o artigo 123 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, manifestan tódolos  
membros dos grupos municipais asistentes a súa reserva de voto para a sesión plenaria”.

Logo da defensa da moción polo Concelleiro Sr. Fente Parada, iníciase debate intervindo 
en  primeiro  lugar  a  Voceira  do  PS  de  G.PSOE  dona  Raquel  López  Rodríguez  para 
manifestar que está de acordo con parte da moción presentada se ben para a votación a 
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favor interesa a introdución das seguintes emendas:

1. Instar ás administracións públicas e ás propias empresas a que se fagan campañas para 
reactivar o consumo de leite e derivados , especialmente dos producidos e elaborados en 
Galicia .

2. Aplicación da prohibición de chamar lácteos a derivados vexetais.
3. Potenciar o papel das Organizacións de Produtores de Leite de Galicia mediante as 

cooperativas e sindicatos agrarios para ter máis forza negociadora fronte as industrias.
4. Incrementar a vixilancia sobre os primeiros compradores para que cumpran coa 

consignación de finanzas que garantan os ingresos das explotacións.

Invervén o Voceiro do PP Sr. Rodríguez Medela para manifestar que marcar prezos 
nun mercado libre non é de recibo. Manifesta que é un sector fundamental e que a moción 
que se pretende aprobar é un brinde ao sol, se ben no fondo están de acordo.

O Sr. Alcalde manifesta que estan de acordo co fondo da moción, se ben manifesta 
que son necesarios os gandeiros pero tamén as industrias.

Intervén o Concelleiro Sr. Héctor Ledo Rodríguez (PS de G-PSOE) para pór de 
manifesto que os contratos da industria son moi abusivos e que a administración lle facilita 
mecanismos legais  a  esta  en  prexuizo  dos  gandeiros,  informando  de  que  na  mesma 
explotación se certifican dous tipos de leite.

Intevén  novamente  o  Sr.  Fente  Parada  para  manifestar  a  aceptación  da 
introducción das emendas plantexadas polo PS de G-PSOE.

Intervén a seguir o Sr. Novoa Fernández para matizar que no que atinxe as bebidas 
vexetais  que  se  plantexa  no  2º  punto  das  emendas  non  é  tal,  xa  que  estas  están 
etiquetadas como bebidas vexetais e non derivados do leite polo que solicita a retirada 
desta emenda.

Vótase a introducción das emendas á moción presentadas polo PS de G-PSOE, 
sen a introducción da sinalada no punto n.º 2, relativo ás bebidas vexetais, que é aprobada 
por unanimidade.

Votase a seguir a moción presentada polo Grupo Municipal “Por Chantada-CUP” 
coas emendas introducidas e aprobadas das seguintes:

1.-Instar  ás  administracións  públicas  e  ás  propias  empresas  a  que  se  fagan 
campañas para reactivar o consumo de leite e derivados , especialmente dos producidos e 
elaborados en Galicia .

2.-Potenciar o papel das Organizacións de Produtores de Leite de Galicia mediante 
as cooperativas e sindicatos agrarios para ter máis forza negociadora fronte as industrias.

3.-Incrementar a vixilancia sobre os primeiros compradores para que cumpran coa 
consignación de finanzas que garantan os ingresos das explotacións.

Trala  votación,   por  unanimidade  dos  membros  da  corporación,  aprobouse  a 
moción presentada coa introdución das tres anteditas emendas.
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6.-MOCIÓN  DE  POR  CHANTADA-CUP PARA REXEITAR  A LEI  5/2017,  DO  19  DE 
OUTUBRO, DE FOMENTO DA IMPLANTACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS NA 
GALIZA.-Polo  Concelleiro  mocionante  fíxose  breve  exposición  da  moción  que  é  do 
seguinte teor literal:

“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 REXEITAR A  
PROPOSICIÓN DA LEI DE PREDACIÓN DA GALIZA. 

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:

A  Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais na Galiza,  
que aprobou o Partido Popular pola vía de urxencia no Parlamento galego, lonxe de ser unha  
disposición xeral para a planificación e dinamización económica do tecido empresarial e produtivo,  
reduce garantías nos trámites ambientais, rebaixa  o réxime de protección do patrimonio, mingua a  
participación da cidadanía e dos concellos nos trámites ambientais e de autorización previa de  
proxectos  e,  en  resumo,  constitúe  máis  unha  norma  na  onda  ultraliberal  de  desregulación  e  
explotación salvaxe do territorio.

Por iso, os colectivos sociais denómina como Lei de predación da Galiza (LPG) porque  
suporá unha nova volta de porca na explotación mineira, enerxética e forestal da Galiza, sectores  
que  producen  grandes  beneficios  para  un  reducídisimo  número  de  persoas  e  apenas  crian  
emprego, para alén que é pan para hoxe e fame e terra queimada para o mañá.

Como vén sendo habitual, o Partido Popular enche a boca falando de participación social,  
mais logo a realidade bate coas palabras ocas. Como se non explicar recorrer a un procedemento  
parlamentar de urxencia para excluír o trámtie de consulta previa e participación pública e para  
limitar o debater parlamentar da mesma?

Por se o anterior fose pouco, o texto apreséntase amais como proposición, e non como  
proxecto de lei, eludindo con este subterfuxio ditas consultas públicas e informes previos. Algo máis  
propio  de quen domina as artes ilícitas do que un Goberno de todas as galegas.  Ao anterior,  
acrecenta sen o máis mínimo recato a vía de urxencia, para reducir á metade os prazos de debate  
parlamentario e de apresentación de emendas.

Mesmamente,  as  variadas  emendas  do  Grupo  parlamentario  do  PP  á  súa  propia  
proposición  de  lei,  e  que  ao  mesmo tempo  que  subsanan erros  maiúsculos  do  texto  orixinal,  
incrementan  a  liberalización  e  desregulación  do  sectores  económicos,  seguindo  o  ditado  dos  
lobbies.  

Baixo  a  fraudulenta  motivación  de  fomentar  a  dinamización  e  a  competitividade  da  
economía  galega  e  o  fomento  de  iniciativas  empresariais,  sempre  boas  palabras  para  aplicar  
políticas antagónicas das mesmas,  o que se introducen pola porta de atrás atrás son mudanzas  
transcendentais  na  normativa  xeral  dos  sectores  mineiro,  eólico  e  forestal,  nunha  disposición  
normativa que convértese, dese xeito, nun totum revolotum que evidencia a falla de planificación,  
mesmo normativa, do goberno galego en ditos sectores. Sectores  todos  eles  de  grande 
impacto ambiental, paisaxístico  e na ordenación do territorio, e nos que estamos lonxe de acadar  
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un modelo de desenvolvemento sustentábel baseado en criterios económicos, sociais e ambientais.  
Moito mais cando, como é o caso, os níveis de protección e de ordenación ambiental do noso  
territorio están ben afastados do que o País precisaría (como é o caso da Rede Natura e outras  
figuras de protección ambiental). 

Na nosa nación isto é especialmente grave xa que a Galiza é un dos territorios con menor  
superficie de terra agraria para producir alimentos tendo, tamén a nosa comarca, perdido hectáreas  
nas  últimas  décadas  conforme  avanza  o  abandono  do  campo.  Após  décadas  de  fomento  do  
monocultivo do eucalipto e políticas feitas a centos de quilómetros do agro galego perxudicándoo, a  
Galiza apenas supera 20% de terras agrarias fronte 40% de Franza ou Alemaña. Isto só fará piorar  
coa LPG pois,  sen ir  máis lonxe,  desregula os montes ficando a lei  por cima dos direitos dos  
proprietarios e mesmo poderá solicitar a expropriación antes de que o proxecto sexa aprobado.

Por  outro  lado,  elimina  criterios  ambientais  á  hora  de  seleccionar  proxectos  eólicos,  
facilitando a expropriación forzosa no nome da “utilidade pública”  como se o lucro privado for  
sinónimo do ben común. Redúcense os prazos de exposición pública,  aumenta a opacidade e  
descende a participación cidadá, xa de por si,  fraca. Ao tempo, tamén os organismos públicos  
dispoñen de menos tempo para elaborar os informes co cal, na práctica, simplemente obviaranse  
dando carta branca.

A expansión dun modelo forestal  baseado na liberalización e amparo dos monocultivos  
madeireiros e de biomasa, convenientemente irrigados con fondos públicos dos nosos impostos en  
formas de subvencións, incrementa o risco de incendio, a proliferación de proxectos devastadores  
de  minería   así  como  de  instalacións  de  xeración  e  distribución  eléctrica   vinculadas  a  
expropiacións express.

Do  mesmo  xeito,  e  mentres  se  liberalizan  trámites  para  o  aproveitamento  eléctrico  
(integración  das  fases  de  proxectos  sectorial  e  autorizacións  administrativa  previa  e  de  
construción), non só se renuncia e apraza sine die a revisión do Plan Sectorial eólico da Galiza,  
senón que as áreas de reserva e as áreas de conservación, así como as súas franxas paralelas,  
pasan a ser consideradas áreas de desenvolvemento eólico. 

A  Proposición  de  Lei  representa  un  agravio  comparativo  e  un  tratamento  desigual,  
favorecedor  das  grandes empresas e  operadoras nos  mercados,  en detrimento  da pequena e  
mediana empresa e do propio tecido de economía social. Mentres que o obxectivo é abrir o camiño  
dos grandes beneficios ás empresas do oligopolio eléctrico, as corporacións mineiras e ao lobby do  
koala, as iniciativas locais, de pequenas e medianas empresas, así como as diversas formas de  
economía  social  (nomeadamente  as   cooperativas)  radicadas  no  territorio,  creadores  de  máis  
emprego e con maior e mais diversificado  impacto social, atopan a diario todo tipo de atrancos  
administrativos, limitación ou insuficiencia de axudas,  e serán damnificadas pola declaración de  
utilidade pública dos grandes proxectos e a propia liberalización e flexibilización de trámites de todo  
tipo que levan asociadas.

Coa LDG perde toda a cidadanía:

 como se  compensa a  esta  dos millóns de  euros  que  se  gastan  en  extinción  de  

incendios cada ano? 

 como reverte na sociedade a explotación dos nosos recursos e da nosa natureza  

para producir enerxía se nen sequera dispomos dunha tarifa eléctrica galega nen dun  
canon galego á enerxía que servise para financiar liñas de crédito compensatorias  
para modernizar e fixar poboación no rural? 
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 como  nos  van  ver  as  futuras  xeracións  ás  que  só  lle  deixaremos  a  porta  da  

emigración e terra queimada e sen futuro privatizada e en mans de oligopolios e  
dunha insaciábel oligarquía que nen sequera vive no territorio do que zuga até a  
última pinga de vida?

A maiores,  a  LDG  reduce  a  xa  maltreita  autonomía  municipal  ao  facer  máis  sinxela  
consideración  de  determinados  proxectos  industriais  como  estratéxicos,  con  menor  control  
urbanístico, declaración de utilidade pública, e de incidencia supra-municipal.  O artigo 16 da norma  
reduce de 50 a 20 millóns de euros o volume de investimento mínimo necesario  para que un  
proxecto sexa declarado estratéxico, e de 250 a 100 os postos de traballo directos creados, ou que  
simplemente precisen dunha especial  necesidade de solo,  non dispoñíbel  coa oferta  existente.  
Reduce tamén os prazos de consulta aos concellos, dificultando aínda máis o traballo de técnicos  
municipais que sofren as consecuencias dun plantel forzosamente mermado polas disposicións do  
goberno do Estado.

Ameaza o patrimonio cultural dos nosos montes; fai prevalecer o aproveitamento industrial  
fronte aos tradicionais e comunitarios; permite a corta xeneralizada onde antes precisaba permiso;  
e suprime a necesaria autorización de Medio Ambiente para os aproveitamentos madeireiros en  
zonas protexidas e reducindo de facto os niveis de garantías de protección ambiental das zonas e  
espazos  protexidos, inclusive os da Rede Natura.

E a previsión dunha única nova planta  de compostaxe (fracción orgánica dos residuos  
urbanos)  pon  de  manifesto  a  renuncia  fáctica  ás  propias  previsións  ao  respecto  no  vixente  e  
actualizado Plan de Refugallos da Galiza. 

O  novo  réxime  relativo  á  xestión,  mantemento  e  conservación  das  áreas  empresariais  
supón, en primeiro lugar, un desapoderamento de competencias municipais na materia, ao limitar e  
condicionar as potestades do planeamento respecto das entidades urbanísticas de conservación e,  
en  segundo  lugar,  e  como  efecto  derivado,  a  translación  á  facenda  municipal  de  custos  de  
mantemento de ditas áreas.

Do mesmo xeito, e contrariamente ao nivel  de detalle do resto da proposición de lei,  a  
previsión de mecanismo de mellora do financiamento daqueles concellos que incorporen medidas  
de apoio á implantación de iniciativas empresariais, queda nun simple enunciado e na maior das  
indefinicións, sen mais concreción que a súa remisión ás leis de orzamentos.

En resumo, a iniciativa lexislativa da Xunta de Galicia e do Partido Popular aposta por  
un modelo extractivo de escaso valor engadido e despreza un modelo económico social e  
natural sustentábel, xustamente nun mundo onde os recursos naturais e hídricos serán o  
“petróleo” do século XXI. O espolio dos nosos bens naturais común é o espolio do noso futuro  
para beneficio dun feixe de persoas. O sacrificio de garantías ambientais e dereitos sociais  é unha  
hipoteca para as vindeiras xeracións.

Non  queremos  máis  beneficios  para  uns  poucos  a  costa  de  que  os  demais  
soportemos as súas consecuencias ambientais e económicas, e opoñémonos a que se nos  
negue  a  participación  na  toma  de  decisións  que  nos  afectan  como  cidadanía.  E  como  
administración  local  opoñémonos  ao  desapoderamento,   limitación  ou  degradación  das  
nosas competencias na ordenación das áreas empresariais e nos trámites de autorización  
ou avaliación ambientais. 

Por todas estas razóns, a Candidatura de Unidade Popular propón a adopción por parte do Pleno  
do Concello de Chantada dos seguintes ACORDOS:
PRIMEIRO.-  Demandar do Parlamento galego a retirada da Lei  5/2017,  do 19 de outubro,  de  
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fomento da implantación de iniciativas empresariais na Galiza, por ser contraria aos principios de  
sostibilidade e protección do medio ambiente, da paisaxe e do patrimonio cultural, por alentar un  
modelo social desigual e inxusto, e por limitar o dereito das administracións locais e da cidadanía  
para participar  na toma de decisións sobre proxectos empresariais  de especial  transcendencia  
económica e social.

SEGUNDO.- Instar á Xunta da Galiza a planificar, programar e executar alternativas políticas e  
económicas  sustentábeis  que  garantan  a  preservación  dos  bens  naturais,  paisaxísticos  e  
patrimoniais da Galiza, xeren rendas ecolóxicas e sociais, e que impulsen iniciativas económicas  
locais creadoras de emprego de calidade. 

TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo ao Parlamento da Galiza, Grupos Parlamentares, así  
como á Xunta da Galiza.

Chantada 12 de outubro de 2017. Antom Fente Parada”.

Deuse lectura a seguir ao ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior, Urbanismo, 
Obras e servizos, celebrada o día 31 de outubro de 2017, que é do como segue:

“3.2.-MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA REXEITAR A LEI  5/2017,  DO 19 DE 
OUTUBRO, DE FOMENTO DA IMPLANTACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS NA GALIZA. 
Deuse lectura á moción presentada na que se propón se dictamine para a adopción do seguinte 
acordo:

“PRIMEIRO.-Demandar  do Parlamento Galego a retirada da Lei  5/2017,  do 19 de outubro,  de  
fomento da implantación de iniciativas empresariais na Galiza, por ser contraria aos principios de  
sostibilidade e protección do medio ambiente, da paisaxe e do patrimonio cultural, por alentar un  
modelo social desigual e inxusto, e por limitar o dereito das administracións locais e da cidadanía  
para participar  na toma de decisións sobre proxectos empresariais  de especial  transcendencia  
económica e social.

SEGUNDO.-Instar  á  Xunta de Galiza a planificar,  programar e  executar  alternativas políticas e  
económicas  sustentabeis  que  garantan  a  preservación  dos  bens  naturais,  paisaxísticos  e  
patrimoniais da Galiza, xeren rendas ecolóxicas e sociais, e que impulsen iniciativas económicas  
locais creadoras de emprego de calidade.

TERCEIRO.-Dar traslado do presente acordo ao Parlamento de Galicia, Grupos Parlamentares, así  
como á Xunta de Galiza.”

Sen previo debate e á vista da atribución que confire a este órgano colexiado o artigo 123 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado 
por  Real  Decreto  2568/1986,  do  28  de  novembro,  manifestan  tódolos  membros  dos  grupos 
municipais asistentes a súa reserva de voto para a sesión plenaria”.

Defende a moción o Concelleiro Sr. Fente Parada manifestando que se está lexislando 
para que o rural quede abandonado e xuntar a xente nas cidades; fai mención asimesmo a 
que a produción eléctrica que se xera no interior de Galicia non repercute nin axeitada nin 
proporcionalmente  no  medio  rural,  sen  traducirse  en  emprego  ou  outro  tipo  de 
investimentos.
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Polo PS de G-PSOE, Raquel López Rodríguez pon de manifesto que en termos xerais 
comparten o fondo da moción e asimesmo que esta lei está pensada para recortar mais 
competencias  aos  concellos  así  como  para  abolir  requisitos  medioambientais  nas 
implantacións ou explotacións industriais,  facilitándolles mais as cousas,  anunciando a 
seguir que van a apoiar a moción.

Intervén o Sr.  Rodríguez Medela (PP)  para  dicir  que se eliminan trámites burocráticos 
para, precisamente, facilita-la implantación, criticando o contido da moción que manifesta 
non propón ren.

A presidencia manifesta que o seu grupo se vai abster.

Pasouse á votación da moción que reflectiu o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 4 (PS de G-PSOE e Por Chantada-CUP)

VOTOS EN CONTRA: 2 (PP)

ABSTENCIÓNS: 6 (INTA)

Xa que logo, por maioría, quedou aprobada a moción e acordouse:

PRIMEIRO.-Demandar do Parlamento Galego a retirada da Lei 5/2017, do 19 de outubro, 
de fomento da implantación de iniciativas empresariais na Galiza, por ser contraria aos 
principios de sostibilidade e protección do medio ambiente, da paisaxe e do patrimonio 
cultural,  por  alentar  un  modelo  social  desigual  e  inxusto,  e  por  limitar  o  dereito  das 
administracións locais e da cidadanía para participar na toma de decisións sobre proxectos 
empresariais de especial transcendencia económica e social.

SEGUNDO.-Instar  á  Xunta  de  Galiza  a  planificar,  programar  e  executar  alternativas 
políticas  e  económicas  sustentabeis  que  garantan  a  preservación  dos  bens  naturais, 
paisaxísticos e patrimoniais da Galiza, xeren rendas ecolóxicas e sociais, e que impulsen 
iniciativas económicas locais creadoras de emprego de calidade.

TERCEIRO.-Dar  traslado  do  presente  acordo  ao  Parlamento  de  Galicia,  Grupos 
Parlamentares, así como á Xunta de Galiza.

7.-MOCIÓN  DE  “POR  CHANTADA-CUP”  NA  DEFENSA  DUNHA  POLÍTICA 
AGROFORESTAL AO SERVIZO DO POBO GALEGO. Fixose polo subscritor, Sr. Fente 
Parada, unha exposición da moción, moción que é do seguinte teor literal:

“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, se procede, aprobación, relativa á Moción de Por Chantada-CUP na defensa dunha  
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política agroforestal ao servizo do pobo galego.

A tal  efecto,  apresento  para  a  súa  discusión,  co  albo  de  suscitar  a  unanimidade  da  

Corporación a seguinte Exposición de motivos:

Comezando a presente lexislatura, alá por setembro de 2015, veu a esta cámara unha  

Moción de Por Chantada-CUP para a adopción de medidas de prevención de lumes que incluía as  

seguintes propostas:

1.- Redactar unha ordenanza contra-incendios ou revisar a normativa actual que  
declare a Chantada zona de alto risco de incendios e inclúa, entre outras, as  
seguintes cuestións:
a.-  Estabelecer  unha  franxa  ampla,  ao  redor  das  áreas  habitadas,  de  200  
metros,  que  non  se  poderá  repoboar  con  árbores  de  folla  perenne  (agás  
algunhas que  non  son  pirófitas  como o  teixo)  e  chopos.  Concretamente,  as  
especies que indica a Lei  3/2007, do 9 de abril,  de prevención de incendios  
forestais  de  Galiza,  a  saber:  piñeiro  do  país  (Pinus  Pinaster),  piñeiro  bravo  
(Pinus  sylvestris),  piñeiro  de  Monterrei  (Pinus  radiata),  piñeiro  de  Oregón  
(Pseudotsuga  menziesii),  mimosa  (Acacia  dealbataminoma),  acacia  negra  
(Acacia melanoxylumacacia) e eucalipto (Eucalyptus ssp).
b.-  Fomentar  que  nas  novas  plantacións  se  empreguen  preferentemente  
especies autóctonas (considerando a oliveira  autóctona) estabelecendo unha  
taxa ou canon sobre especies foráneas que irá en escala crecente, segundo a  
súa  potencial  perigosidade  (a  escala  require  o  asesoramento  técnico  de  
profesionais).
c.- Distancias mínimas que deben respectar as novas repoboacións forestais e  
as novas plantacións, tomando como base o disposto na Lei 7/2012 de Montes  
de Galiza.

a) Con parcelas forestais: 2 metros
b)  Con  terreos  situados  en  solo  rústico  de  especial  protección  
agropecuaria: 10 metros
c)  Con  zonas  dedicadas  a  labradío,  cultivo,  prados  ou  pastos  non  
clasificados  de  especial  protección  agropecuaria:  4  metros  cando  se  
empreguen  as  especies  frondosas  do  anexo  I  da  Lei  7/2012,  e  10  
metros no resto de especies
d) Desde o límite do dominio público das vías (autoestradas, autovías,  
corredores, vías rápidas e estradas convencionais) ou do ferrocarril: 10  
metros para todas as especies, a partir do borde exterior das estradas
e)  Con  pistas  forestais  principais:  2  metros  cando  se  empreguen  as  
especies frondosas do anexo I; no resto de especies, 4 metros en xeral, 
e 6 metros nos concellos declarados como zona de alto risco
f)  Desde a proxección do condutor máis externo,  considerando a súa  
desviación máxima producida polo vento segundo a normativa aplicábel  
a cada caso, da infraestrutura eléctrica: 5 metros para todas as  
especies
g) Con canles fluviais de máis de 2 metros de largo: 5 metros cando se 
empreguen as especies de frondosas do anexo I, e 15 metros no resto de 
especies,  contados  desde  o  dominio  público.  Non  será  aplicábel  en  
actuacións de recuperación ambiental
h) Con edificacións, vivendas illadas,  urbanizacións, depósitos de lixo,  
parques e instalacións industriais situadas a menos de 400 metros do  
monte e fóra de solo urbano e de núcleo rural
i) Fontes e mananciais: 30 metros cando se empreguen as especies de 
frondosas do anexo I, e 50 metros no resto de especies
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l) Con cámpings, gasolineiras e industrias ou instalacións preexistentes en 
que se desenvolvan actividades perigosas consonte o estabelecido na 
Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galiza, ou na 
súa  normativa  de  desenvolvemento:  25  metros  para  especies  de  
frondosas do anexo I, e 50 metros para o resto de especies
d.-  Até  150  metros  da  liña  delimitadora  dos  núcleos  urbanos,  dos  
núcleos rurais e do solo urbanizábel delimitado non se poderán plantar  
especies  foráneas  e  a  100  metros  as  do  anexo  I  da  Lei  7/2012  de  
Montes de Galiza.
e.-O disposto no apartado anterior,  non se aplicará cando se trate de  
plantacións  con  árbores  illadas  con  fins  ornamentais  ou  árbores  
froiteiras.
f.-Declarar  Chantada  zona  libre  de  eucaliptos,  prohibindo  
expresamente a súa plantación en todo o termo municipal.
g.-En todo caso, poderán conservarse árbores de calquera especie en  
calquera clase de terreos, incluídos nas redes primarias e secundarias de 
xestión de biomasa, no caso de se trataren de árbores senlleiras,  ou  
aquelas que cumpran funcións ornamentais ou se atopen illadas e non  
supoñan un risco para a propagación de incendios forestais.

2.- Recriminar á Xunta de Galiza a falta de medios aéreos na precampaña de  
lumes de 2015.
3.-  Instar  á  Xunta  de  Galiza  a  dotarse  dun  servizo  único,  público  e  
profesionalizado  de  prevención  e  extinción  de  incendios,  que  para  alén  de  
apagar os lumes realice a prevención nas zonas de alto risco e maior  valor  
ecolóxico,  contratado  e  xestionado  directamente  pola  Xunta  de  Galiza,  en  
condicións  laborais  dignas,  rematando  coa  desigualdade  salarial  e  a  
arbitrariedade na contratación de brigadas municipais.
4.- Actuación do Concello nos casos de incumprimento da xestión da biomasa  
forestal, cando menos en núcleos habitados e nos casos máis perigosos para o  
que,  no  tocante  ao  medio  rural,  debería  contarse  co  parecer  dos  axentes  
forestais da zona estabelecendo unha canle comunicativa con eles para tal fin.
5.- Ser totalmente escrupulosos no cumprimento da normativa municipal sobre  
incendios coas plantacións existentes no Concello e facer cumprir as normas en  
todo o termo municipal.
6.- Instar á Xunta para habilitar lugares de toma de auga en caso de incendios  
habilitados para os vehículos contra-incendios, xa que non hai ningún tanque  
público, nin sequera existe un hidradante en todo o concello onde podan cargar  
as motobombas en caso de incendio a diferenza de Taboada e Carballedo.
7.-  Esixir  á  Xunta  de  Galiza  que  modifique  e  racionalice  os  convenios  das  
brigadas municipais, xa que teñen a obrigatoriedade de desbrozar 5 hectáreas  
de  camiños  forestais  non  mecanizábeis  con  independencia  de  horarios,  
condicións climatolóxicas e traballos de extinción, para o cobro da subvención  
ligada a tal contratación.
8.-  Esixir  á  Deputación  provincial  e  exercer  nas  estradas  de  titularidade  
municipal o disposto Lei 3/2007 do 9 de abril, de prevención e defensa contra os  
incendios forestais  de Galiza nos artigos 20 e 211 para reducir  o  perigo de  
accidentes (pola redución da folla) e que o lume poda cruzar as estradas.
9.-  Elaborar  un  Plano  Municipal  de Emerxencias  cos axentes  dos  diferentes  
sectores envolvidos.
10.-  Redactada  a  ordenanza,  publicar  folletos  informativos  e  sensibilizar  á  
poboación sobre os incendios e os seus impactos para a biosfera e a saúde  
pública.

O resultado da votación foi de 4 votos a prol da moción, 2 abstencións e 7 en contra (os  

votos de Inta). Naquel pleno Manuel Varela afirmou que «aquí hai moito que non houbo un grande  
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incendio» engandindo que a selección de persoal faise mediante TRAGSA e o INEM. Tres despois  

non só sufrimos un devastador incendio, que devorou o vehículo da brigada municipal de Taboada,  

senón que nos vimos obrigados a traer ao pleno ordinario  de setembro as irregularidades e o  

desleixo do Goberno en relación co procedemento de contratación da brigada municipal.

Ardeu  en varias  parroquias do Concello  e  na Galiza milleiros  de hectáreas  queimadas  

lamentando mesmo catro  vítimas mortais  -dúas mulleres  perderon  a vida en Nigrán,  un home  

faleceu en Carballeda de Avia e outro home morreu  en Vigo-,  a maior  catástrofe natural nos 

últimos anos.

A vaga de lumes estendeuse de norte a sur e de este a oeste do país: Chantada, a reserva  

da biosfera d’Os Ancares,  Cervantes,  Monforte,  Pantón e Friol  e até 29 concellos en Lugo (na  

semana seguinte  asfaltábanse  pistas  nas  ribeiras  de  Sober  polos  mesmos que nos  venden a  

candidatura da Ribeira Sacra na UNESCO);  San Cristovo de Cea, Baños de Molgas, Chandrexa  

de Queixa, Montederramo, Maceda de Trives,  Carballeda de Avia, e ata 23 concellos en Ourense; 

Ponteareas, Pazos de Borbén, Redondela, Salceda de Caselas, Nigrán, Vigo, Pazos de Borbén,  

Salvaterra, Soutomaior, Mondariz, Gondomar, Baiona e As Neves (90% da superficie arrasada),  

Ponteareas, Ponte Caldelas ou Mos entre outros en Pontevedra; así como Boiro, Neda ou  Negreira  

como exemplos de lumes na  provincia de A Coruña. 

A veciñanza dos múltiplos concellos afectados coinciden en denunciar a falta de medios de  

extinción coas lapas nas portas das casas e non comprenden como a Xunta cesou no seu contrato  

a traballadores e traballadoras dos SPDCIF xusto cando as condicións atmosféricas indicaban a  

proximidade  do  furacán  Ophelia,  cunha  humidade  relativa  inferior  a  30% e  as  temperaturas 

superaban  os  30  grados.  Condicións  ideais  para  que  os  incendios sexan  practicamente 

incontrolábeis.

Persoas falecidas, familias desaloxadas, innumerábeis lugares afectados  polos  incendios,  

moitos  deles  espazos  naturais  protexidos como a Rede Natura no monte Faro,  parques naturais,  

reservas  da  biosfera,  ecosistemas  de  grande  valor  económico  e medioambiental calcinados  

por falta de medios tanto materiais como humanos, e non tivemos  máis  desgrazas  persoais  e  

máis  perdas  materiais  grazas  a profesionalidade e a implicación das traballadoras e traballadores  

que integran os distintos colectivos forestais e a implicación da sociedade civil.

As perdas de vidas humanas, os custes económicos, ecolóxicos e sociais que os  lumes  

producen  nos  nosos montes  xeran  a  indignación  da  sociedade  galega.  Esta  indignación  

debe producir  unha reacción por  parte  das institucións e da Xunta da Galiza,  levando a cabo  

políticas  de  protección  dos  espazos  e  de  reordenación  do  espazo  agroforestal  galego  e  non  

centrándose apenas no gasto en políticas de extinción cada vez máis privatizadas (176 millóns de  

euros en 2016).

O Sindicato Labrego, a Organización Galega de Comunidades de Montes, Frouma, Amigos  

da Terra e a Federación Ecoloxista Galega abandonaron no mes de xuño o Consello Forestal da  
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Galiza  polas  continuas prácticas  de  entorpecemento  á  súa  participación  e,  en  concreto,  pola  

apresentación en rolda de prensa do Plan de Defensa contra Incendios (Pladiga 2017), antes de  

que  este  fora  coñecido  polas  organizacións  que  participan  no Consello  Forestal.  Un  cártel  de  

intereses  do  que  nunca  se  fala  e  que  ao  longo  das  décadas  ensarillou  diversos  negocios  e  

afinidades na lucrativa industria do lume.  

Polo exposto, apresentamos a seguinte Proposta de acordo: 

PRIMEIRO.- Instar  a  Xunta  da  Galiza  a:

1. Democratizar o funcionamento do Consello  Forestal Galego. 

2. Buscar un Acordo Nacional Estratéxico  de  Xestión  do  Monte  Galego que conte co  

consenso dos grupos políticos, sindicatos,  patronal,  organizacións sociais e propietarios  

forestais que  marque  unha mudanza na  política agro-forestal.

3. Modificar -co consenso dos grupos políticos, sindicatos, patronal, organizacións sociais e  

propietarios forestais- o PLADIGA (Plano Forestal da Galiza e dos Planos de Loita Contra o  

Lume) centrando o mesmo na prevención no canto da extinción no período de alto risco e  

garantindo a protección dos núcleos poboacionais, parques naturais e reservas da biosfera.

4. Instar  ao  Consello  Xeral  do  Poder  Xudicial  para   que   dote   á   Fiscalía  dos  medios  

técnicos, humanos e económicos necesarios para mellorar a investigación dos lumes.

5. Elaborar  planos  de ordenación  dos  montes  que  contemplen  a ordenación  dos  cultivos  

agrarios  e forestais  e á mobilización produtiva  das  terras,  evitando  o  aumento  da  

superficie  ocupada  por especies  de medra  rápida. 

6. Pór  en  marcha  de xeito urxente planos  de  restauración  e recuperación das zonas  

afectadas por incendios neste ano 2017 e nos últimos anos.  

7. Converter o SPDCIF como servizo único e público de prevención e extinción de incendios  

forestais profesionalizado.

8. Presentar un Plano de Fomento de implantación de  sectores  industriais  e empresariais  

que centren o seu traballo na transformación de produtos silvícolas e agropecuarios, na  

conservación de masas forestais e na prevención dos incendios. 

SEGUNDO.- Instar ao goberno do Estado a derogar a Lei de Montes 43/2003, de 21 de novembro,  

modificada o 21 de xullo de 2015, e a respectar o carácter singular dos montes en man común da  

Galiza.

TERCEIRO.-  Dotar  ao Concello  dun Observatorio  Medio  Ambiental,  onde  se  propoña  unha  

política  agro-forestal  sustentábel  e  economicamente rendíbel para a sociedade coa participación  

de entidades da sociedade civil.

CUARTO.-  Partindo  do  convencemento  de  que  a  privatización  dos  servizos  de  prevención  e  

extinción dos incendios  forestais  leva  consigo  a  eliminación  de  medios  materiais,  técnicos e  

humanos e un incremento  nos custes de  extinción que só beneficia  a  sectores  especulativos,  

entendemos que os  equipos  de  extinción  deben   estar  baixo  un  mando  único  e depender  na  
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súa  totalidade  da  Consellaría  do  Medio  Rural.  En consonancia, o Concello esixirá á Xunta que  

asuma todas as  labores de extinción de lumes, podendo o Concello acordar asumir baixo convenio  

as dedicadas exclusivamente á prevención, procurando que  ditos  medios  traballen  durante  todo  

o  ano,  especialmente  nos  meses  de inverno e primavera. 

QUINTO.- Instar á Xunta da Galiza a actuar coa máxima celeridade na aprobación e execución de  

medidas de rexeneración das áreas queimadas na comarca de Chantada e no desenvolvemento de  

planos de mellora dos montes que elaboren os técnicos forestais.

Chantada, 25 de outubro de 2017. Asdo.: Antom Fente Parada”

A seguir deuse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior, Urbanismo, 
Obras e Servizos do 31 de outubro do 2017 que é do seguinte teor:

“3.3.-MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP NA DEFENSA DUNHA POLÍTICA AGROFORESTAL 
AO SERVIZO DO POBO GALEGO.  Deuse lectura á moción presentada na que se propón se 
dictamine para a adopción polo pleno do seguinte acordo:

"PRIMEIRO.-Instar á Xunta de Galicia a:

1.-Democratizar o funcionamento do Consello Forestal Galego.

2.-Buscar un Acordo Nacional Estratéxico de Xestión do Monte Galego que conte co consenso dos  
grupos políticos,  sindicatos,  patronal,  organizacións sociais  e propietarios forestais  que marque  
unha mudanza na política agro-forestal.

3.-Modificar  -co  consenso  dos  grupos  políticos,  sindicatos,  patronal,  organizacións  sociais  e  
propietarios forestais- o PLADIGA (Plano Forestal de Galiza e dos Planos e Loita Contra o Lume)  
centrando o mesmo na prevención no canto da extinción no período de alto risco e garantindo a  
protección dos núcleos poboacionais, parques naturais e reservas da biosfera.

4.-Instar  ao  Consello  Xeral  do  Poder  Xudicial  para  que  dote  á  Fiscalía  dos  medios  técnicos,  
humanos e económicos necesarios para mellorar a investigación dos lumes.

5.-Elaborar planos de ordenación dos montes que contemplen a ordenación dos cultivos agrarios e  
forestais  e á mobilización produtiva das terras,  evitando o aumento da superficie  ocupada por  
especies de medra rápida.

6.-Pór en marcha de xeito urxente planos de restauración e recuperación das zonas afectadas por  
incendios neste ano 2017 e nos últimos anos.

7.-Converter  o  SPDCIF como servizo  único  e  público  de  prevención  e  extinción  de  incendios  
forestais profesionalizado.

8.-Presentar  un Plano  de  Fomento  de implantación  de sectores industriais  e  empresariais  que  
centren o seu traballo na transformación de produtos silvícolas e agropecuarios, na conservación  
de masas forestais e na prevención dos incendios.
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SEGUNDO.-Instar ao goberno do Estado a derogar a Lei de Montes 43/2003, do 21 de novembro,  
modificada o 21 de xullo de 2015, e a respectar o carácter singular dos montes en man común de  
Galiza.

TERCEIRO.-Dotar ao Concello dun Observatorio Medio Ambiental, onde se propoña unha política  
agro-forestal  sustentábel  e  economicamente  rendíbel  para  a  sociedade  coa  participación  de  
entidades da sociedade civil.

CUARTO.-Partindo  do  convencemento  de  que  a  privatización  dos  servizos  de  prevención  e  
extinción  dos  incendios  forestais  leva  consigo  a  eliminación  de  medios  materiais,  técnicos  e  
humanos e un incremento  nos custes de  extinción que só beneficia  a  sectores  especulativos,  
entendemos que os equipos de extinción deben estar baixo un mando único e depender na súa  
totalidade da Consellaría de Medio Rural. En consonancia, o Concello esixirá á xunta que asuma  
todas as labores de extinción de lumes, podendo o Concello acordar asumir baixo convenio as  
dedicadas exclusivamente á prevención, procurando que ditos medios traballen durante todo o ano  
especialmente nos meses de inverno e primavera.

QUINTO.-Instar á Xunta de Galiza a actuar coa máxima celeridade na aprobación e execución de  
medidas de rexeneración das áreas queimadas na comarca de Chantada e no desenvolvemento de  
planos de mellora dos montes que elaboren os técnicos forestais.”

Iníciase un pequeno debate intervindo o Sr. Alcalde para manifestar que un dos puntos a ter en  
conta da moción é o número 5 do apartado primeiro que cree que é onde se debería de incidir para  
solucionar os problemas que xeran os incendios forestais.

Intervén a seguir o concelleiro Sr. Novoa para manifestar que non nos lembramos do importante 
que sería unha lexislación mais práctica e menos burocrática para que os titulares dos terreos e 
solares procederan á súa limpeza para evitar, alomenos, o perigo a carón das vivendas e lugares.

Sen previo debate e á vista da atribución que confire a este órgano colexiado o artigo 123 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado 
por  Real  Decreto  2568/1986,  do  28  de  novembro,  manifestan  tódolos  membros  dos  grupos 
municipais asistentes a súa reserva de voto para a sesión plenaria”.

Logo de defende-la  moción o  Sr.  Fente  Parada,  en base ao exposto  nela,  intervén a 
voceira do grupo Municipal PS de G-PSOE, dona Raquel López Rodríguez para laiarse en 
primeiro lugar sobre o triste ano para Galicia e para Chantada por mor dos incendios 
forestais e, a seguir, manifesta sobre da moción que ten propostas reiterativas e extensas; 
que a xestión agroforestal é nefasta dende hai moitos anos; que os plan forestais habería 
que consensualos con tódalas forzas políticas e sindicais propoñendo, para rematar,  a 
introdución das seguintes emendas á moción:

1. Instar á Xunta de Galicia á creación dun novo Plan Forestal seguindo os postulados 
que o propoñente cita nos puntos3, 5 e 8 do primeiro acordo .

2. Cambiar o punto 4 do primeiro acordo dirixíndose en lugar de ao Consello Xeral do 
Poder Xudicial  á Xunta de Galicia para que aumente o número de brigadistas en cada 
distrito que teñan competencias en investigación.

3. Converter o punto 7 do primeiro acordo e o acordo cuarto nun único punto , instanto a 
que o  SPDCIF  se  convirta  nun  servizo  único  e  público  baixo  un  mando  único  da 
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consellería , e que os traballadores que na actualidade son contratados polos concellos 
nos meses de máximo risco pasen a ter  carácter  de traballadores anuais  baixo tal 
dirección.

4. Manter o acordo terceiro tal e como aparece pero retirar a petición de derogación da lei 
que se pide no acordo segundo.

5. Fusionar o punto 6 do primeiro acordo co acordo quinto ,  dado que o contido é o 
mesmo.

Intervén o Voceiro do Grupo Municipal do PP Sr. Rodríguez Medela para manifestar que 
non van apoiar a moción manifestando que Galicia arde porque a queiman xa que na 
Mariña  lucense  non  arden  os  montes  porque  están  coidados  e  explotados  e  non  se 
debería de facer demagoxia con este tema; insta seguidamente a traballar todos xuntos 
para evitar os incendios forestais.

O Presidente toma a palabra para manifestar que o bo, se breve, dúas veces bo; que a 
responsabilidade de que ardan os montes é de todos por telo descoidado. A ordenación 
temos que facela nós xa que a Xunta non vai a vir a facelo; temos que ser nosoutros 
quenes poñamos en valor o monte. Fai unha alusión comparativa entre o maltrato e os 
incendios forestais. Manifesta finalmente que o seu grupo vai a votar en contra.

Logo dun pequeno debate entre varios concelleiros dos distintos grupos municipais sobre 
a xestión forestal veciñal e sobre as UXFOR e SOFOR, alusivas a montes pertencentes a 
parroquias do municipio, pasouse á votación para a introdución das emendas plantexadas 
polo PS de G-PSOE que reflectiu o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR DA INTRODUCIÓN DAS EMENDAS: 4 (PS de G-PSOE e Por Chantada CUP)
VOTOS EN CONTRA DA INTRODUCIÓN DE EMENDAS: 8 (INTA e PP)
ABSTENCIÓNS: ningunha.

Xa que logo queda rexeitada por maioría a introdución das emendas á moción presentada.
Pásase a votar a moción que reflicte o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 1
VOTOS EN CONTRA: 8 (INTA e PP)
ABSTENCIÓNS: 3 (PS de G-PSOE)

Xa que logo, queda rexeitada a aprobación da moción presentada polo grupo municipal 
“Por Chantada-CUP”.

8.-MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA.-Non se trataron.

9.-DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA: Deuse conta neste punto da 
orde do día das resolucións da alcaldía que figuran no libro correspondente do ano 2017 
co número de orde seguinte: 491, 494, 496, 498,495, 497, 499, 492, 493, 487, 485, 482, 
488, 486, 481, 483, 484, 489, 490, 479, 471, 480, 474, 472, 473, 477, 476, 475, 478, 466, 
470, 461, 468, 465, 464, 467, 463, 469, 462, 457, 455, 451, 453, 452, 454, 456, 459, 458, 
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460, 444, 446, 445, 441, 442, 450, 447, 443, 449, 448, 440, 434, 431, 435, 439, 438, 436, 
437, 433, 432, 427, 429, 423, 424, 428, 426, 422, 430, 421, 425, 416, 419, 417, 420, 412, 
413, 418, 415 e 414.

10.-DACIÓN DE CONTA DOS REPAROS DE INTERVENCIÓN 136, 137, 138, 139 e 140. 
Deuse conta dos reparos de intervención numerados que obran inseridos no expediente 
da sesión e integrados no expediente G1349/2017 do programa informático Gestiona ao 
que teñen acceso os concelleiros da corporación.

11.-DACION DE CONTA DO PLAN DE AXUSTE 3º TRIMESTRE DO 2017.-Deuse conta 
do  informe  do  Plan  de  Axuste  redactado  pola  interventora  municipal  que  obra  no 
expediente da sesión e integrado no expediente G1349/2017 do programa informático 
Gestiona, ao que teñen acceso os concelleiros da corporación, e relativo ao expediente 
157/2017. “Cumplimiento Plan de Axuste, 3º Trimestre 2017”.

12.-DACIÓN DE CONTA DO PERIODO MEDIO DE PAGO 3º  TRIMESTRE DE 2017. 
Deuse conta do periodo medio de pagamento correspondente ao terceiro  trimestre de 
2017  do  Ministerio  de  Facenda  e  Función  Pública  que  reflicte  un  periodo  medio  de 
pagamento global a proveedores trimestral de 83,85 días.

13.-DACIÓN  DE  CONTA  DO  INFORME  DE  MOROSIDADE  3º  TRIMESTRE  DE 
2017.-Deuse  conta  neste  apartado  da  orde  do  día  do  informe  de  morosidade  de 
tesourería-intervención do terceiro trimestre de 2017 ao abeiro do establecido no artigo 4 
da Lei 15/2010 do 5 de xullo.

14.-DACIÓN DE CONTA EXECUCIÓN TRIMESTRAL 3º TRIMESTRE DE 2017.-Deuse 
conta  neste  apartado da orde do día  do da  execución trimestral  das entidades locais 
correspondente ao concello de Chantada e relativo ao 3º Trimestre do ano en curso.

15.-ROGOS E PREGUNTAS.

I) Pola Voceira do Grupo Municipal do PS de G-PSOE, Sra. López Rodríguez

Rogos:

Único.-Que se lle faciliten mediante copia os reparos de intervención sobre os asuntos 
seguintes:

*En relación coa contratación e persoal.
*En relación coas nóminas do persoal
*En relación coa RPT
*En relación co persoal indefinido.

Preguntas:

1.-Pregunta sobre se hai novidades na confección da RPT.

*Resposta Sr. Alcalde: Están na Deputación Provincial de Lugo para retomalo en 
Decembro
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2.-Que medidas se están a tomar para paliar estos reparos de intervención.

*Resposta Sr. Alcalde.-Se non se levantan os reparos paralízase a administración.

3.-A xestoría que leva asuntos de persoal, ¿ten contrato?

*Resposta Sr. Alcalde.-Entendo que non pero poderíase solucionar sacando a con-
curso a execución deste servizo.

4.-Sobre os reparos na contratación?.

*Resposta Sr. Alcalde: No que atinxe á Axuda no fogar ás veces hai que tirar da
bolsa ou recorrer a Afa Chantada para poder cubrir as baixas das empregadas de 
axuda no fogar.

5.-Por  que non se fai  un  informe xustificativo  nese senso?  Ou,  por  que non se pode 
recorrer a outros medios?

*Resposta Sr. Alcalde: Non é doado de solucionar pero a él non lle importaría ir aos  
tribunais con tal de darlle unha solución para ter ben cuberto este servizo.

6.-A concelleira volve a preguntar sobre que solucións se poderían de adoptar, sen obter 
resposta por parte do Sr. Alcalde.

7.-Levamos 2 plenos en que as preguntas se remiten por correo e non hai resposta ás 
mesmas?

*Resposta do Concelleiro Sr. Otero Veiga.-As respostas enviáronse hoxe.

8.-Chama a atención neste intre a aprobación dunha modificación de crédito co orzamento 
recen aprobado.

*Resposta do Sr. Alcalde.-Isto é así por mor de que xorden investimentos ou liñas 
de subvencións da Xunta de Galicia polas que compre facelo. Poño por exemplo a 
adquisición dun tractor para o concello con cargo a un convenio coa Xunta e para o  
que é preciso afronta-lo pagamento do IVE.

9.-Pregunta sobre a maleza no Río Asma.

*Resposta do Sr. Alcalde.-Limpouse o tramo que nos autoriza a Confederación.  
Nesta anualidade non corresponde dado que a partida orzamentaria de dito ente é 
moi escasa.

Repregunta.-Isto é así ou por unha cuestión de índole legal?

*Resposta do Concelleiro Novoa Fernández: Non se poden facer determinadas ac-
tuacións na conca por mor da fauna. Algúns dos traballos permitidos só se poden 
facer con desbrozadora. Non se permite a retirada da sedimentación e o desbroce 
en moitas ocasións non é operativo por mor da rápida rexeneración das plantas na 
bacía.
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-A concelleira manifesta as súas felicitacións pola xestión.

10.-Tres  grupos políticos solicitamos informe de secretaría  sobre  a  carga  de  auga  en 
cisterna nos hidrantes do sistema de distribución de auga potable en Chantada.

*Resposta do Sr. Alcalde: Non ten coñecemento de que se estea a facer ningunha  
carga de auga. Manifesta a seguir que non somos donos da auga.

**Concelleira López Rodríguez: Nós queremos ver o informe de Secretaría.

11.-Pregunta sobre o estado dos trámites no Plan Especial de Protección do Casco Antigo 
de Chantada.

*Resposta do Alcalde: A empresa adxudicataria da redacción do Plan non leva xa 
este tipo de instrumentos e habería que facer unha nova adxudicación.

-Repregunta. Cal é a previsión en tempo dos trámites que se presumen?

*Resposta do Sr. Alcalde: Hai discrepancias en como se pode facer, se mediante 
un cambio na titularidade do contrato ou nova adxudicación.

12.-Como están os trámites en relación co expediente do Transporte Universitario?

*Resposta Castor Novoa.-A idea é que participen todos os grupos.
-Solicitada información á Interventora esta manifesta que está solicitada autoriza-
ción á Consellería correspondente da Xunta de Galicia.

13.-Estanse a dar moitos problemas de tráfico no cruce entre a Avda. De Monforte e a Rúa 
Juan XXIII.

14.-Nesta  época estanse a  estacionar  na propia  vila  de Chantada moitos camións de 
mercadorías para a recollida de castañas, sen sinalizar e ocupando as rúas. O ano pasado 
dixeron que o ían a solucionar.

*Resposta do Sr. Alcalde: Ten coñecemento de que a Policía Local fixo as xestións 
oportunas para tratar de evitar dita práctica.

15.-Confeccionouse un decreto en relación cun asunto xudicial penal. Podería informarnos 
de que se trata. 

*Resposta do Sr. Alcalde: Tratase dunhas dilixencias xudiciais por un roubo e da
nos acaecidos no Punto Limpo de titularidade municipal.

A concelleira remata o turno de rogos e preguntas amosando o seu agradecemento 
a funcionarios do concello por terlle sido facilitada toda a documentación do pleno por 
e-mail debido a problemas técnicos de acceso ao programa Gestiona.

CONCELLO DE CHANTADA

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



27

 
CONCELLO DE CHANTADA

II) Por Don Francisco Javier Rodríguez Medela (PP)

Rogos:

1.-En relación cos reparos. Faltan os número 33-34-35 e 36

2.-Se lles facilite información sobre a PPP (Cans potencialmente perigosos), sobre 
    do seu control e rexistro.

3.-Non tiveron acceso ás xuntas de goberno local dende o 22 de agosto 2017

4.-En relación coa Xestión do Polígono Industrial:

-Que se limpe.
-Ausencia de luz. Que se forneza de alumeado.

*Resposta Sr. Alcalde. Intervén e manifesta que habería que poñer tres na zona de  
bombeo e que cumpriría facer un censo.

5.-Deberíase de ter evitado o vandalismo no Parque Eloisa Rivadulla.

*Resposta Sr. Castor Novoa pide intervir e manifesta que os actos vandálicos se 
levaron a cabo durante a celebración da Feira do Viño con pintura de árbores, co
lumpios e outro mobiliario urbán.

Preguntas:

1.-Pregunta á Presidencia sobre a ausencia da Secretaria Municipal.

*Resposta do Sr. Alcalde: Está de baixa médica.

2.-Como vai o calendario de execución do desbroce de pistas?

*Resposta do Alcalde: Estanse a executar, demorouse o inicio por mor de que hou
 bo empate na adxudicación.

3.-Élle de aplicación ao Plan Xeral de Ordenación Urbana aprobado inicialmente a mesma 
medida que para o Plan Especial do Casco Antiguo no que atinxe á contratación que se 
mencionou?

III) Polo Sr. Fente Parada voceiro do grupo municipal “Por Chantada-CUP”

Rogo:

1.- Ordenanza

Rogamos que se desenvolva unha ordenanza de convivencia e tenza de animais que 
ampare legalmente as zonas de solta de cans e mellore a convivencia veciñal e a limpeza 
dos espazos públicos.
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*Intervención do Sr. Alcalde: Para estes fins existe un canil nas imendiacións das 
piscinas municipais.

Preguntas:

1.- PMP 3ºT 2017 e 13.- Informe morosidade 3º T 2017.

Os  dados  do  PMP  volven  ser  terríbeis  e  as  cifras  de  débedas  a  pequenos 
provedores, tanto do visto cuantitativo canto do cualitativo, son estremecedoras (páxinas 
91, 96 e 97).

2.- As perguntas da pasada sesión plenaria non se contestaron. Xa se está convertendo 
en costume, ao que se une que non se enviaron as  actas das XGL polo que se está 
incumprindo lexislación básica. Que conste en acta e se nos remitan coa maior brevidade 
posíbel.

3.-  Acolleuse o Concello á  Orde do 2 de marzo de 2017 pola que se estabelecen as 
bases  reguladoras  para  a  concesión,  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  de  
subvencións  aos  concellos  galegos  para  a  creación  de  espazos  activos  de 
emprendemento comercial no medio rural, e se procede á súa convocatoria para o ano  
2017?

4.- Comunicaron ás entidades cívicas e asociacións que receben subvencións nominativas 
que,  na  vixencia  do  orzamento  de  2017,  os  antecipos  apenas  poderán  ser  de  40% 
conforme vén de rectificar  o  proprio  Concello  a  instancias dun Recurso  de reposición 
apresentado polo noso grupo?

5.- Mámoas no monte da Cabeza do Faro

Desde  a  CUP denunciamos,  perante  a  autoridade  competente,  a  ilegal  roturación  da 
contorna  das  tres  mámoas  que  conforman  a  necrópole  do  Monte  da  Cabeza.  Un 
patrimonio  con  milleiros  de  anos  de  historia  e  de  valor  totalmente  incalculábel  que 
testemuña o valor simbólico-relixioso do Faro desde tempos inmemoriais.
Na súa maior parte as mámoas, sinalizadas con grandes cartaces por Enerfín cando a 
construción dos muíños de vento, encóntrase dentro dos límites do Concello de Chantada. 
Pola súa parte, o alcalde de Rodeiro anunciou que adoptaron medidas e informarán á 
Dirección  Xeral  de  Patrimonio  da  Xunta  da  Galiza  onde  están  catalogadas  coas 
referencias  GA36047074  (Monte  Cabeza  1),  GA36047075  (Monte  Cabeza  2)  e 
GA36047076 (Monte Cabeza 3). 

5.1.- Tomou algunha medida o Goberno municipal de Chantada? Con que data e 
en que consistiron en caso afirmativo?

*Resposta do Alcalde: Incluíronse no PXOU

5.2.- Rogamos se adopten medidas inmediatas xa que non se fixo nada.

6.- Adegas denunciadas pola APLU

Que xestións se desenvolveron ou se ten previsto desenvolver en relación coa 

CONCELLO DE CHANTADA

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



29

 
CONCELLO DE CHANTADA

moción  apresentada  conxuntamente  por  Inta,  PSOE  e  PP  en  relación  coas  adegas 
denunciadas pola APLU?

*Resposta do Alcalde: “Xa se tiveron varias reunións. Van a ser contempladas en 
función da dimensión da edificación e da parcela.

7.-Teatro

A canto ascendeu a achega do Concello  á mostra de teatro Maruxa Villanueva no 2016?
E no 2017?

*Resposta do Concelleiro Diéguez Carballo: 2.500 euros.

8.-Criterios adquisición de libros [Decreto 439/2017 de 29/09/2017]?

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

                            Vº e Pr.         O Secretario Actal.

                O Alcalde-Presidente           Asdo. Jesús A. Ledo Cores

   Asdo. Manuel Lorenzo Varela Rodríguez

ASINADO DIXITALMENTE
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