
Recurso  de  reposición  ao  acordo  6º  “Rectificación  do

PXOU: uso de oficinas nas diferentes ordenanzas do solo

urbano”  adoptado  na  sesión  do  Pleno  ordinario

correspondente ao 8 de xaneiro de 2018 

Antom  Fente  Parada,  voceiro  do  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP  con

enderezo  electrónico  a  efectos  de  notificación  en  cupchantada@gmail.com,

apresento mediante o presente escrito Recurso de reposición ao acordo 6º

“Rectificación do PXOU: uso de oficinas nas diferentes ordenanzas do

solo urbano” adoptado na sesión do Pleno ordinario correspondente ao

8 de xaneiro de 2018  por entender que este é contrario ao direito en base

aos argumentos que, a seguir, 

EXPOÑO:

Primeiro.- Que como membro do órgano colexiado que adoptou o  acordo

expuxen  no  mesmo  semellantes  argumentos  aos  que  agora  paso  a  expor

novamente, chamando a atención sobre o inaxeitado de adoptar o devandito

acordo  e  remitíndoseme,  por  parte  do  Presidente,  ao  contencioso-

administrativo  o  que,  para  alén  de  consideracións  subxectivas,  requere

apresentar o presente recurso de reposición. 

En dita sesión plenaria o grupo municipal Por Chantada-CUP emitiu un

voto en contra da proposta de acordo e, portanto, entendemos que estamos

lexitimados e, en tempo e forma, para apresentar recurso toda vez que foi

mailto:cupchantada@gmail.com


publicado o acordo na páxina 9 do BOP nº9 correspondente á sexta-feira 12 de

xaneiro de 2018 (R. 0094):

Rectificación do PXOU: uso de oficinas nas diferentes ordenanzas do
solo urbano

O Pleno  municipal  adoptou na sesión ordinaria  do 8 de xaneiro  de
2018, o acordo que na parte dispositiva di o seguinte:

“PRIMEIRO.-  RECTIFICAR  O  ERRO  DO  PXOU  DE  CHANTADA,
CONSISTENTE NA OMISIÓN DO “USO DE OFICINAS” NAS ORDENANZAS DO
PXOU PARA O SOLO URBANO.

SEGUNDO.- Proceder para a rectificación dese erro a unha tramitación
acorde coas competencias e exposición pública para a aprobación dun Plan
Xeral de Ordenación: acordo inicial polo Pleno, información pública por prazo
de dous meses, aprobación provisional polo Pleno e aprobación definitiva pola
Consellería da Xunta de Galicia competente en materia de urbanismo.

TERCEIRO.-  Someter  a  información  pública  este  acordo  inicial  polo
prazo de dous meses, de acordo co establecido no art. 60.6 da Lei 2/2016, do
solo de Galicia, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia
e nun dos xornais de maior difusión na provincia, así como no Boletín Oficial
da  Provincia,  na  páxina  web  municipal  e  no  taboleiro  de  anuncios  do
Concello.”

O  período  de  información  pública  que  figura  no  punto  segundo  do
acordo comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio  no  Diario  Oficial  de  Galicia.  Chantada,  9  de  xaneiro  de  2018.-  O
Alcalde, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez

Para alén do anterior, a lexitimidade de quen subscrebe vén amparada polo

artigo 63.1.b) da Lei 7/1985, engadindo a Sentenza do Tribunal Supremo de

14 de abril de 1989:

La ley reconoce a los corporativos el derecho a impugnar los actos y
acuerdos que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, siempre que
hubieran votado en contra de los mismos [arts. 63.1 b) LRBRL) El plazo para
recurrir  computa  desde  la  fecha  de  la  sesión  en  que  se  aprobó  el  acto
impugnado. En estos casos, no es necesaria la notificación.

Dado que los Concejales que participan en el debate de los asuntos a
decidir por el Ayuntamiento, votando incluso una determinada solución, tienen
perfecto conocimiento de la cuestión planteada y de la decisión adoptada, la
conclusión  a  derivar  es  la  de  la  innecesariedad  de  hacerles  saber  unos
acuerdos  que  ya  conocen  perfectamente.  En  consecuencia  el  plazo  para
recurrir,  cuando  son  los  Concejales  los  que  impugnan  un  acuerdo,  ha  de
computarse desde la fecha de la sesión en la que se adoptó sin que por tanto
sea necesaria la notificación de aquel y sin que para ello pueda constituir un
obstáculo  la  inexistencia  del  ofrecimiento  de  recursos  pues  éste  solo  es
necesario para los interesados, pero no para quienes integran el  elemento
subjetivo de un órgano administrativo.

Por su parte, el art. 211.3 ROF señala que el plazo para interponer
recurso de reposición por los Concejales o miembros de las Corporaciones
locales que hubiesen votado en contra del acuerdo se contará desde la fecha
de  la  sesión  en  que  se  hubiera  votado  el  acuerdo.  Siendo  potestativo  el
recurso de reposición, ha de entenderse que el  dies a quo que se señala en
este precepto es aplicable tanto al caso de interponerse recurso de reposición,
como  al  caso  de  interponerse  directamente  recurso  contencioso-
administrativo.



SEGUNDO.- En data de 25/04/2017 rexístrase escrito asinado polo cidadán

Amancio Seijas  solicitando,  en nome do Grupo Hotusa,  exactamente o que

agora  procede  a  modificar  no  PXOU o  Goberno,  só  este  votou  a  favor  da

modificación  con  7  edís  e  negándose  a  facelo  mediante  votación  nominal.

Tamén con carácter previo á Sesión do 801/2018, data en que se adopta o

acordo contra o que se apresenta recurso, celebrouse unha xuntanza entre os

voceiros  de  Inta,  PP  e  PSOE  en  que  solicitou  isto  mesmo.  Contrasta  esta

actitude  solícita  cun  cidadán co  trato  dispensado,   tamén recentemente,  á

AMPA do Xoán de Requeixo que pedindo por rexistro unha reunión co Goberno

se lle denegou contestándolle dun xeito insólito (XGL do 7/11/2017). Viciñanza

da rúa da Paz tamén leva meses esperando unha resposta para que o Concello

cumpra  as  súas  proprias  disposicións  e  o  mesmo podemos  dicir  de  varias

afectadas por casos de disciplina urbanística.

A maior abondamento, o exposto debe xunguirse con dous acordos da

XGL (un de 4/10/2016) en que, por unanimidade, declarou a ilegalidade e

a  suspensión  inmediata  da  actividade  nas  instalacións e  que,  no

entanto, segue sen executarse, aínda cando o informe da secretaria titular

María Alvar lembra que os acordos son inmediatamente executivos e mesmo

facendo  publicamente  o  Presidente  da  cámara  municipal,  encarregado  da

execución  do  acordo,  casus  belli da  cuestión  en  declaracións  ao  medio  de

comunicación social Televinte Chantada o 09/08/20171.

Semellan, ao xuízo do grupo que subscrebe, indicios dun trato que, no

mínimo, non é o dispensado ao común dos administrados ou polo menos non a

outras persoas afectadas por cuestións de disciplina urbanística, aínda cando

as  amparan  na  solicitude  de  paralización  inmediata  e  restauración  da

legalidade  urbanística  os  informes  dos  técnicos  municipais,  a  lexislación

vixente e os proprios acordos votados polo Goberno e o proprio alcalde! 

Consecuentemente,  podemos  estar  perante  un  desleixo  das  proprias

competencias e responsabilidades e, en todo caso, perante un incumprimento

do  principio constitucional básico de igualdade de todos os cidadáns

1 https://www.youtube.com/watch?v=oo5luHCzuQo&t=16s
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perante a lei e do direito de todos os administrados a recibir un trato

igualitario por parte  das administracións, para quen o anterior é un deber.

Desta  arte,  a  propria  XGL  aceitou  un  recurso  de  reposición

interposto pola cidadá Paula Regal Montes, porén segue sen executar os

proprios acordos e o demandando no devandito recurso polo que existe, ao

noso  entender,  unha  dilación  indebida desde  outubro  de  2016  e

incúmprense, portanto, os artigos 4.1.e), 21.1.r) e 124.4.f) da Lei 7/1985

sendo o alcalde quen debe «facer cumprir os acordos do Concello» e engadindo

o  artigo  51  que  «os  actos  das  entidades  locais  son  inmediatamente

executivos», artigo tamén invocado pola secretaría titular deste Concello no

informe  xa  citado  e  aceitado  pola  XGL.  En  consecuencia,  podería  estarse

incorrendo nalgún dos delitos recollidos no CP en relación ás responsabilidades

por incumprimento con dolo dos preceptos legais expostos; por exemplo, o

exposto no capítulo V Lei Orgánica 10/1995, de 23 de novembro, do Código

Penal.

TERCEIRO.- Outro indicio é que  o informe do arquitecto a instancia da

alcaldía  só  fala  do  uso  de  oficinas  e  non  de  calquera  outro  uso e

deixaría no ar a legalidade de todas as oficinas existentes xa que, ou ben non

teñen licenza ou se lle outorgou en contra da propria lexislación do Concello.

Contrasta tamén que o arquitecto asine en 24 de marzo este informe, instado

pola  alcaldía,  mais  non  temos  aínda  constancia  de  que  elaborase  o

informe  demandado  pola  secretaría  en  relación  do  Expediente

583/2016 de paralización da actividade. 

CUARTO.-  Contrasta  tamén  que  desta  volta  exista  un  informe  da

universidade, cando outros informes que temos demandado ou se fan tarde e

mal ou simplemente non se aceita facelo. O procedemento de contratación foi

sen concurso e sen escoller a mellor oferta,  contravindo o  Plano de axuste

adoptado  polo  proprio  goberno  e  recuncando  en  aspectos  recollidos

sobradamente nos por volta de 200 reparos da intervención en 2017, en

grande  medida  por  incumprir  o  disposto  sobre  contratos  menores no

TRLCSP,  debendo xustificarse e motivarse a adopción do informe e reter  o



gasto  correspondente  (RC)  porque  a)  supón  un  gasto  inicial  e  imprevisto,

máxime estando o Concello inmerso nun Plano de axuste estrutural en que

explicitamente se compromete a facer estudos de viabilidade das inversións

(non consta ningún na intervención) e escoller a oferta máis vantaxosa para o

Concello e b) porque  debe motivarse a contratación externa sempre e máis

cando o Concello  conta cos medios a  priori para solventar esa necesidade,

neste caso a necesidade de asesoramento técnico e xurídico (por iso tampouco

a lexislación de aplicación ás entidades locais contempla a figura do asesor).

 Canto ao seu contido, ficamos pampos vendo como un profesor de direito

administrativo pode elaborar un informe en que, para chegar ás conclusións

desexadas por quen solicita o informe, se confunda a lei cos actos ou, por

outras palabras, confunde interesadamente unha lexislación como a que regula

o urbanismo municipal (por iso a proba definitivamente a Xunta e pasa polo

pleno e exposición pública) cun simple acto administrativo. Ten a súa gravidade

entendemos que se elabore un informe partindo de premisas falsas co cal se

tenta condicionar a formación da vontade dun órgano colexiado. 

Nisto  último,  coincide  co  noso  parecer  o  exprimido  polo  secretario

accidental municipal, José María Baños Campo, no seu informe de 27/12/2017:

«o obxecto da rectificación non é un acto administrativo» e engade que

«chama a atención que sendo o PXOU do ano 1985, saia á luz esa

problemática 32 anos despois. Ou non se instalou ningunha oficina en

Chantada neses anos,  ou non ten licenza  ou autorización a  que se

instale ou foi  autorizada sen decatarse o Concello do que agora se

formula». 

Por  se  for  pouco  o  anterior,  existe  unha  revisión  do  PXOU aprobada

inicialmente, o PXOM, polo que non é lóxico facer unha modificación agora do

PXOU cando esta aprobado inicialmente un novo plano. Se en 32 anos non

houbo presas porque precisamente agora?

A  maior  abondamento,  o  informe  nen  é  preceptivo  nen  pode  ser

vinculante.  Os  informes  que  deben  preceptivamente  incorporarse  ao

expediente tramitado polo Concello son os da secretaría que manifestan o que

manifestan ou os de órganos colexiados como o Concello Consultivo, en cuxo

caso falamos de ditames. Non se trata de negar que un informe externo poda



axudar a conformar a vontade do órgano colexiado, aínda que xa deixamos

claro que non é este caso, ao partir  de premisas incorrectas que distorcen

máis  que  deitan  luz,  senón  de  subliñar  que  é  un  informe,  en  todo  caso,

xerarquicamente  inferior  aos  da  secretaria,  intervención  ou  ao  do  Consello

Consultivo que debería solicitarse, dada a complexidade deste tema.

QUINTO.- Do exposto até agora, e tamén referido no Pleno, queremos deixar

claro que  non se trata dun simple «erro material» como se pretende,

«sen necesidade de interpretacións adicionais». Neste caso, entendemos

que do que se trata é de, antes de máis, desenvolver unha verdadeira

modificación do planeamento xeral do Concello vixente (o PXOU do 85)

cando está en marcha a aprobación dun novo PXOM. Isto é así  porque se

inseriría  necesariamente  un  desenvolvemento  normativo,  non  abondando  a

simple intrudución nos usos dos diferentes solos. Por outras palabras, terían

que  estabelecerse  as  condicións  e  limitacións  na  normativa  dos  usos

modificados propostos, para alén de que tería que procederse a regularse a

situación en que pasarían a encontrarse as oficinas abertas en Chantada, tal e

como incide o informe do secretario Baños Campo. En consecuencia, non se

trata  dun  simple  erro,  senón  un  procedemento  de  modificación

previsto no artigo 83 da  Lei 2/2016 e no 200 do  Decreto 143/2016,

debendo tramitarse polo indicado nos artigos 60 e seguintes da  Lei

2/2016 e 144 e seguintes do Decreto 143/2016.

A  maior  abondamento,  non  se  pode  xustificar  a  existencia  dun  erro

cando, como indica do informe do secretario do 27/12/2017,  transcorreron

32 aos desde a entrada en vigor do PXOU sendo, portanto, indiscutíbel

que estamos perante o contido no artigo 110 da Lei 39/2015, do 1 de

outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións

Públicas:  as  faculdades  de  revisión  non  se  poden  exercer  polo  tempo

transcorrido ou por outras circuntancias contrarias á equidade, boa fe e direito

dos  particulares  e  as  leis.  Se en 32 anos  nen os diferentes  gobernos  nen

ningún particular se sentiu afectado nen indicou a existencia dun suposto erro

o que existe é unha aceitación expresa do ordenamento vixente. 



Convidan  variadas  circunstancias  entón  a,  necesariamente,  buscar  a

orixe da proposta de modificación –apresentada como erro posibelmente para

tentar  furtar  o  procedemento  habitual  e  legal  de  modificación  dun  plano

urbanístico– nos problemas que está tendo o Goberno municipal, recentemente

demandado na orde contenciosa-administrativa e que afecta tamén á empresa

Hotusa por ter abertas ilegalmente unhas oficinas nun edificio de vivendas,

segundo a XGL do Concello de Chantada. No entanto,  o alcalde manifestou

publicamente o seu apoio contrariando a paralización acordada por el mesmo

en outubro de 2016, en declaracións a Televinte con motivo do 40 aniversario

da  empresa  Hotusa.  Non  só  non  se  paraliza,  tampouco  se  deu  inicio  dos

expedientes de declaración de ineficiencia das comunicacións previas levadas a

cabo por diferentes empresas ligadas co grupo Hotusa segundo o exposto no

Informe de secretaría  de 19/05/2017 asinado por María Alvar.

Cómpre lembrar que as empresas pertencentes ao Grupo Hotusa levan

desde fai máis de 4 anos realizando a súa actividade de oficinas nun

edificio de vivendas sen contar absolutamente sen nengunha licenza, a

pesar de dúas resolucións que acordan a paralización inmediata de

outubro de 2016 e agosto de 2017 e sen ter comunicado tan sequer o

inicio da actividade. Así pois, as comunicacións previas apresentadas –todas

de 29/09/2017 e deixando constancia a secretaría  que non tiña constancia

desa documentación que «aparece» no gabinete do arquitecto municipal– son

posteriores ao comezo real da actividade como a propria empresa recoñeceu

en  varias  novas  de  imprensa  en  2017  e,  en  todo  caso,  os  informes  do

técnico municipal e da secretaría conclúen que non son legalizábeis.

SEXTO.- Por se o anterior fose pouco, o alcalde non xustifica porque

nos  informes  demandados  e   na  proposta  apresentada  ao  pleno

unicamente se considera que existe erro no PXOU de 1985 no tocante

ao uso de oficinas e non se apercebe como erro, por exemplo, que hai

usos  previstos  no  artigo  185  do  PXOU  que  non  están  incluídos

tampouco  nas  ordenanzas  de  solo  urbano.  Concretando  máis,  na

Ordenanza nº3 de edificación aberta non está incluído o uso socio-cultural ou

na Ordenanza nº1 de zona de protección o uso deportivo. 



Por  tanto,  e  dadas  as  reservas  expresadas,  entendemos  que,  como

mínimo, debe antes de tomarse un acordo plenario solicitar que se pronuncien

organismos  con  informes  (Consellaría,  Consellaría...)  que  indiquen  o

procedemento  a  seguir  e  doten  de  seguranza  xurídica  ao  procedemento,

indubidabelmente  complexo  tanto  pola  súa  natureza,  canto  polo  tempo

transcorrido e as causas xudiciais que ten parellas.

SOLICITO:

Que se teña apresentado recurso de reposición e se resolva no prazo dun mes

aceitando o mesmo e, portanto, declarando a nulidade do acordo adoptado

polo órgano colexiado indicado  ut supra por ser contrario a direito e polos

argumentos expostos. En consecuencia, deben aclararse ex professo mediante

informe  dos  servizos  económicos  e  xurídicos  estas  cuestións  respeitando

sempre a igualdade perante a Lei de toda a cidadanía e garantindo que os

acordos municipais sexan sempre executivos, toda vez sexan axeitadamente

adoptados.

Asinado dixitalmente em Chantada a 21 de xaneiro de 2018.
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