
VOTO PARTICULAR DO REPRESENTANTE DO GRUPO  POR CHANTADA-

CUP AO PUNTO 3º DA COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉXIME INTERIOR,

URBANISMO, OBRAS E SERVIZOS DO 2 DE XANEIRO DE 2018

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

representante de pleno direito deste grupo na Comisión Informativa de réxime

interior,  urbanismo,  obras  e  servizos,  a  celebrar  o  2  de  xaneiro  de  2018,

apresento,  conforme  ao  disposto  no  ROF,  o  seguinte  VOTO PARTICULAR

aplicábel ao ponto 3º: 

Emendar a proposta da alcaldía, ficando a proposta de ACORDO ao Pleno da

Corporación da cámara municipal de Chantada do seguinte xeito:

PRIMEIRO.- Manifestar interese no desenvolvemento dos fins da 

Asociación de concellos do Camiño de Inverno a Santiago e a vontade de 

que o Concello forme parte dela, a teor do previsto no artigo 23 dos 

Estatutos da asociación.  

SEGUNDO.-  Solicitar  formalmente  a  adhesión  do  Concello  de

Chantada á Asociación de concellos do Camiño de Inverno a Santiago a

pesar de adotar este acordo fóra de prazo, incumprindo o asinado por

parte do Concello de Chantada na acta fundacional de 20/11/2017.



TERCEIRO.- Dar aprobación, no que corresponde ao Concello  de

Chantada,  aos  Estatutos  da   Asociación  de  concellos  do  Camiño  de

Inverno a Santiago.

CUARTO.- Adotar o compromiso de dar conta nas sesións plenarias

da Corporación de Chantada, dentro da dación de contas, dos acordos

adoptados polos órganos da asociación, conforme o artigo 24 dos seus

estatutos.

QUINTO.-  Comunicar  á   Asociación  de  concellos  do  Camiño  de

Inverno a Santiago as seguintes suxestións de mellora para os estatutos,

acolléndonos ao artigo 24.3 dos mesmos: 

1º.-  Dispor  dos  Estatutos  e  facer  todas  as  comunicacións  da

mesma en galego,  castelán e leonés respectando e pondo en valor a

diversidade  e  riqueza  cultural  dos  territorios  polos  que  transcorre  o

Camiño  de  Inverno.  En  consonancia,  no  artigo  10  farase  mención

explícita ao uso do galego nas convocatorias por escrito; e, no artigo 18,

á redacción de actas trilingües.

2º.- Descer a 10% no artigo 9 a cantidade de membros necesaria

para poder convocar os órganos colexiados.

3º.-  Modificar  o  artigo  28  para  esclarecer  que  cota  fixa  dos

membros financia a actividade do ente.

4º.-  Habilitar  mecanismos  para  integrar  entidades  da  sociedade

civil.

Chantada, 2 de xaneiro de 2018.

Antom Fente Parada


