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CONCELLO DE CHANTADA

BORRADOR

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA 
CORPORACIÓN DO 10 DE ABRIL DE 2018

      Na dependencia habilitada na Casa da Cultura de Chantada como salón de sesións do 
Concello, ás vinte horas e dez minutos do día dez de abril de dous mil dezaoito, reúnense os  
membros  do  Pleno  da  Corporación  co  obxecto  de  celebrar  sesión  extraordinaria  previa 
convocatoria ordenada polo Sr. Alcalde-Presidente de acordo cos artigos 21.1.c) e 46.2.b) da 
Lei 7/1.985, Reguladora das Bases de Réximen Local, no sucesivo LRBRL, e concordantes, en 
primeira convocatoria, constitúese o Pleno do Concello deste municipio, con asistencia dos 
relacionados a continuación.

      Preside o Sr.  Alcalde: D. Manuel Lorenzo Varela Rodríguez (Grupo de INTA).

      Asisten:
      Sres/as. Concelleiros/as:
      Grupo Municipal de INTA: D. José Castor Novoa Fernández, Dna. Salud Sotelo Sotelo, D. 
Diego Otero Veiga, D. Juan Alberto Diéguez Fernández, don Manuel Diéguez Carballo e dona 
Pamela Fernández Águila.
      Grupo Municipal  do PSG-PSOE:  Dna. Raquel  López Rodríguez,  Dna. María  Jesús 
Rodríguez López e Don. Héctor Ledo Rodríguez.
     Grupo Municipal do Partido Popular:  D. Francisco Javier Rodríguez Medela, D.Manuel 
Javier Goyanes Cereijo.
      Grupo Municipal de Por Chantada-CUP: D.Antón Fente Parada.
            
Secretaria Xeral: Dona María Álvarez Alvar, que dá fe do acto.

Disculpa a súa asistencia: D.Antón Fente Parada (Grupo Municipal do Por Chantada-CUP).
 

    

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

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR:  ORDINARIA DE DATA 12  DE 
MARZO DE 2018

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.

Coas correccións (*) que resultan das observacións feitas respecto ó borrador reemitido coa 
convocatoria, o Pleno do Concello, de conformidade co artigo 91.1 do ROF, mediante votación 
ordinaria,  por  UNANIMIDADE dos  concelleiros  asistentes,  ACORDAN APROBAR dita  acta, 
quedando elevada a rango de acta definitiva.

(*) Correccións da acta da sesión ordinaria do 12 de marzo de 2018: 
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.-  Por  parte  da  portavoz  do  Grupo  Municipal  do  PSG-PSOE,  manifesta  que  no  punto  6º  
MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP A PROL DUN NOVO “PLANO DE TRANSPORTE PARA A 
GALIZA” E DO ARRANXO DA 540, concretamente no turno de intervencións onde di: “Grupo 
Municipal Socialista foi o primeiro en presentar unha moción sobre a N-540 na Deputación e 
tamén no Congreso”, debe dicir: “Grupo Municipal Socialista foi o primeiro en presentar unha 
moción sobre a N-540 na Deputación e tamén no Concello”.

PARTE RESOLUTIVA

2.-  APROBACIÓN PROVISIONAL RECTIFICACIÓN DO PXOU:  USO DE OFICINAS NAS 
DIFERENTES ORDENANZAS DE SOLO URBANO. 

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos na sesión 
do día 3/4/2018.

Vista a proposta da Alcaldía de data 27/03/2018 o cal  transcrito literalmente é do seguinte 
tenor:

“...Aprobación provisional para a rectificación do PXOU de Chantada para aplicación do  
Uso de Oficinas nas difentes Ordenanzas de Solo Urbano.
Exte. G1063/17
Procedemento: 314/003/2017

ANTECEDENTES:

Primeiro.-Con data  do  29  de  xullo  de  1985,  foi  aprobado o  vixente  Plan  Xeral  de  
Ordenación Urbana do Concello de Chantada. Os artigos 233 a 235 da normativa do referido  
Plan regulan a definición, clasificación e condicións do uso de oficinas. Tal uso defínese (artigo  
233)  como  “o  correspondente  á  actividades  predominantemente  administrativas  ou  
burocráticas e, en xeral, as que exercen compañías ou entidades de servizos, xa sexan de  
carácter públio ou privado”

Segundo.-Non consta en ningunha das ordenanzas de solo urbano do antedito Plan  
Xeral o uso de oficinas entre os usos permitidos, item mais: o uso de oficinas, mais aló da súa  
previsión nas ordenanzas xerais de uso antes referidas, non aparece no plan expresamente  
permitido para ningunha categoría de solo.

Terceiro.-Iniciado  neste  Concello  expediente  para  a  rectificación  do  PXOU  de  
Chantada referente ao uso de oficinas por providencia da Alcaldía de data 11 de agosto de  
2017 en base ao informe emitido polo Arquitecto Municipal de data 24 de marzo de 2017 e  
visto o acordo do Pleno de data 08/01/2018 que dispón:

“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 xorrnais de maior difusión na  
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provincia, así como no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web municipal e no taboleiro de  
anuncios do Concello”

I) En canto ao procedemento a seguir:

Primeiro.-Tendo en conta que se emitiu novamente informe no expediente o arquitecto  
do servizo de urbanismo do Concello de Chantada con data do 23 de agosto de  de 2017 que  
conclúe textualmente:

“Polo  sinalado,  entendo que a non inclusión  do Uso de Oficinas en ningunha das  
ordenanzas do Solo Urbano, así como nas do Solo de Núcleo Rural, é un erro material do  
PXOU de  Chantada  e  a  Alcaldía  debería  instar  a  súa  modificación,  seguindo  os  trámites  
oportunos e os caúces legais correspondentes, xa que pode ser causa e prexuizos a veciños,  
mesmo tendo en conta que a Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade económica  
de Galicia, considera que esta actividade non se atopa sometida a declaración de incidencia  
ambiental dado que non está incluída no catálogo que a estes efectos figura na devandita lei”.

Segundo.-Tendo en conta que se solicitou informe xurídico externo suscrito polo Doutor  
en  Dereito  don  Fernando A.  De Abel  Vilela  de  data  2017.11.06,  para  dilucidar  con  maior  
claridade a forma de dar unha solución á cuestión plantexada, emitíndose informe pola  Área  
de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito da USC asinado polo antedito doutor en  
Dereito don Fernando A. De Abel Vilela, Profesor Titular de Dereito Administrativo e que serve  
de fundamento para a presente proposta e que dispón:

“É o erro, entendemos, non deixa de ser un defecto, una irregularidde nos invalidante.  
No caso que nos ocupa, enfrontámonos á necesidade perentoria de corrixir un erro, en virtude  
do cal no ámbito territorial afectado polo Plan Xeral non poden existir oficinas, nin sequera as  
vencelladas á vivenda. E ese erro resulta ser apreciable a primeira vista e susceptible de ser  
enmendado sen que afecte a sustantividade nin o sentido do instrumento de pleneamento no  
que aparece.

Na Sentencia do Tribunal Supremo. Sala Terceira,  de 19 de abril  de 2012, tras recordar a  
literalidade  dp extinto  artigo  105 da Lei  30/1992 (coincidindo  coa  actual  regulación na Lei  
39/2015, artigo 109), resúmese a doutrina xurisprudencial acumulada pola Sala Terceira en  
canto á viabilidade de aplicar a corrección de erros: “para que sea posible esa rectificación de  
errores….  Que antes  estaba contemaplado en el  artículo  111  de la  Ley  de procedemento  
Adminstrativo de 1958…..la jurisprudencia ha señalado (SSTS de 18 de junio de 2001……  
casación 2947/1993….., con cita de las de 18 de mayo de 1967, 15 de octubre de 1984, 31 de  
octubre de 1984, 16 de noviembre de  1984, 30 de mayo de 1985, 18 de septiembre de 1985,  
31 de enero de 1989, 13 de marzo de 1989, 29 de marzo de 1989, 9 de octubre de 1989, 26 de  
octubre de 1989, 20 de diciembre de 1989, 27 de febrero de 1990, 23 de diciembre de 1991,  
recurso 1307/1989, 16 de noviembre de 1998, recurso de apelación número 8516/1992), lo  
siguiente:

“... es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,  
manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y  
por  exteriorizarse  prima facie  por  su  sola  contemplación  (frente  al  caracter  de  calificación  
jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo  
que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de  
hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:
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1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones  
aritméticas o de transcripciones de documentos;

2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del expediente  
administrativo en el que se advierte;

3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas  
jurídicas aplicables;

4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe  

error material cuando su apreciaicón implique un juicio valorativo o exija una operación  
de calificación jurídica);

6) Que no padezca la subsistencia del  acto administrativo es decir,  que no genere la  
anulación  o  revocación  del  mismo,  en  cuanto  creador  de  derechos  subjetivos,  
produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el  
afectado,  pues el acto rectificado, sin que pueda la Adminstración, so pretexto de su  
potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión; y

7) Que se aplique con un hondo cirterio restrictivo”,

Esta doutrina debe completarse coa relativa aos requisitos do acto de rectificación. Así,  
na Sentencia de 8 de xullo de 1982 (doutrina reproducida nas do Alto Tribunal de 3 e 22 de  
outubro de 1986, 8 de febreiro de 1990 e 24 de marzo de 1992) especifícase que “el acto  
administrartivo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio  
del  acto rectificado,  sin que pueda la  Administración subespecie de postestad rectificadora  
encubrir  una  auténtica  potestad  revocadora,  la  cual  entrañaría  un  verdadero  trans  legis  
constitutivo de una desviación de poder. Por eso el Tribunal Supremo ha cuidado de advertir la  
necesidad de diferenciar entre error de Derecho y el mero error de hecho material, negando la  
existencia de éste siempre que su apreciación implique un juicio valorativo, exija una operación  
de alteración fundamental del sentido del acto, entendiendo que el error material o aritmético  
en sólo error evidente, es decir aquello que no transforma ni perturba la eficacia sustancial del  
acto en que existe”.

Ao anterior  debe engadirse o  dato  non menor de que na normativa do Plan Xeral  
vixente (normas xerais, capítulo 1º, sección 2ª, sobre vixencia, revisión e adaptación do PXOU)  
só se consideran as categorías da revisión do plan (artigo7) e da súa modificación (artigo 8),  
non constando, como así ocorre con frecuencia en outros instrumentos similares, a previsión  
de  posibles  cambios  materiais  por  necesidade  de  corrección  de  erros  ou  de  solución  de  
contradicións. Esta insuficiencia nas previsións específicas da normativa do Plan remite sen  
maior  discusión á  aplicación da normativa xeral  do procedemento,  que permitiá  abordar  o  
problema  existente  dende  a  perspectiva  do  erro  material  nos  termos  que  expoñemos  a  
continuación.

“TERCEIRA. Conclusión en canto ao procedemento a seguir  para corrixir  o erro.-Á  
vista de que nos atopamos ante un erro ostensible, manifesto, indiscutible e evidente por si  
mesmo,  detectable,  en  definitiva,  polo  mero  exame  do  instrumento  do  planeamento,  sen  
necesidade  algunha  de  interpretación  do  mesmo,  consideramos  que  procede  tramitar  o  
correspondente  procedemento  de  corrección  de  erros,  en  virtude  do  cal  o  pleno  da  
corporación, órgano competente para a aprobación que poña fin á tramitación do Plan Xeral  
(artigo 22.2.c) da Lei 7/1985), á vista dos informes técnico e xurídico pertinentes, adopte por  
maioría absoluta do seu número legal de membros a decisión de corrixir o erro detectado.  
Decisión que deberá ser comunicada á consellería competente en materia de urbanismo, xunto  
co  texto  debidamente  modificado,  a  fin  de  que  se  inscriba  no  Rexistro  de  Planeamento  
Urbanístico  de Galicia.  E decisión plenaria  que,  en calquera  caso,  deberá  ser  obxecto  de  
publicación no Diario Oficial de Galicia, en virtude do disposto no artigo 82 da Lei 2/2016, de 10  
de febreiro, do Solo de Galicia”

Terceiro.-Tendo en conta que obra no expediente informe do Secretario Municipal de  
data 27 de decembro de 2017 que en canto ao procedemento a seguir reflicte textualmente:
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“O procedemento que se considera axeitado neste informe é o seguinte: aprobación  
inicial da rectificación do erro polo Pleno municipal, información pública durante o prazo de  
dous meses, mediante anuncio que se publicará alomenos no Diario Oficial de Galicia e nun  
dos xornais de maior difusión da provincia -artigo 60.6 da Lei do Solo de Galicia e artigo 144.6  
do seu Regulamento-,  aprobación provisional  polo  Pleno,  remisión á Consellería  de Medio  
Ambiente  e  Ordenación  do  Territorio  da Xunta  de Galicia,  a  través  da  Dirección  Xeral  de  
Ordenación do Territorio e Urbanismo, para a probación definitiva.”

Consta informe da Secretaria Municipal de data 26 de marzo de 2018

Consta informe do Arquitecto Municipal de data 26 de marzo de 2018

II.-En canto ao procedemento:

Primeiro.-Por acordo do Pleno do Concello na sesión ordinaria celebrada o día 8 de  
xaneiro de 2018 adoptouse, entre outros o acordo que na súa parte dispositiva é do seguinte  
teor literal:

“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 e na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios do  
Concello”.

Segundo.-Consta  certificación  de secretaría  nº  2018-046,  de exposición  ao público  
segundo o interesado no apartado terceiro do antedito acordo plenario, certificación na que  
consta o seguinte resultado:

“...Que transcorrido o periodo de exposición pública do expediente de Rectificación do  
Plan Xeral de Ordenación Urbana (uso de oficinas), aprobado inicialmente por acordo plenario  
de data 08 de xaneiro de 2018 e publicado no BOP Núm. 009 – venres, 12 de xaneiro de 2018,  
DOGA Núm. 12 – Mércores, 17 de xaneiro de 2018, periódico La Voz de Galicia do Xoves o 11  
de xaneiro de 2018, información pública de xaneiro de 2018, presentáronse en tempo e forma  
as seguintes alegacións, así como recurso de reposición:

- REXISTRO ENTRADA 2018-E-RE-8, con data 22/01/2018, por don Antom Fente  
Parada, do grupo municipal “POR CHANTADA-CUP, < 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. >

- RE 2018-E-RC-881, con data 01/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1210, con data 14/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1274, con data 16/03/2018, alegación.
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- RE 2018-E-RC-1275, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1276, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1277, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1278, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1279, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1280, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1281, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1282, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1283, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1284, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1285, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1286, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1287, con data 16/03/2018, alegación.

- RE 2018-E-RC-1288, con data 16/03/2018, alegación.

III.-En canto á lexislación aplicable.

Primeiro.-Artigos  109.2  e  110  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro  do  Procedemento  
Administrativo común das Administracións Públicas.

Segundo.-Artigos 60.16, 61.1 da Lei 2/1016, do 10 de febreiro do Solo de Galicia e  
artigos 144.16 e 146.1 do Regulamento de dita Lei, aprobado por Decreto 143/2016, do 22 de  
setembro.

Terceiro.-Artigos 53 b), 60.6 e 60.13 da citada Lei 2/2016 e artigos 144.6 e 144.13 do  
Regulamento citado.

Cuarto.-Artigo 22.2 c) da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local e artigo  
47.2.1).

Quinto.-Lei 9/2013 do Emprendemento e da Competividade de Galicia, artículo 23 y  
Anexo á citada Lei.

Sexto.-Normas complementarias e Subsidiarias do Planeamento da Provincia de Lugo  
(DOGA do 19 de xuño de 1991), artigos 3.b), 4.c) e 21

Sétimo.-Xurisprudencia de concordante aplicación.

IV.-Fundamentos xurídicos:
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Primeiro.-Resulta relevante que dende a aprobación e vixencia do PXOU do 1985, se  
concederan  por  parte  deste  Concello  autorizacións e  licenzas  para  o  desenvolvemento da  
actividade  de  oficina  a  múltiples  establecementos  da  Vila  e  municipio,  donde  constan  os  
preceptivos informes, e con maior relevancia o do técnico municipal naquel intre, informes nos  
que en ningún caso para a actividade ou uso de oficina se puxo en dúbida á hora de informar o  
citado técnico, a non aplicabilidade do uso de oficinas ás distintas ordenanzas do Plan Xeral de  
Ordenación Urbana de Chantada, sen que conste, segundo os datos aos que se tivo acceso  
recollidos dos arquivos municipais, se denegase ou quedase pendente de resolución ningunha  
solicitude de autorización para este uso e por tal motivo, tendo en conta ademais as diferentes  
corporacións dende a aprobación do PXOU.

Segundo.-No artigo 233 a 235 da normativa do PXOU está perfectamente regulado o  
uso de oficinas que, se ben non se inclúe como uso permitido en ningunha das ordenanzas do  
Solo  Urbano,  tampouco  está  expresamente  prohibido,  polo  que  se  pode  inferir  que  a  
administración  actuou  e  actua  con  presunción  de  legalidade,  legalidade  que  se  trata  de  
positivizar a través deste procedemento de rectificación de erro material (artigo 109 da LPAC) e  
sempre cun xustificado interese xeral, de acordo co informe da USC, asinado polo doutor en  
Dereito don Fernando A. De Abel Vilela, Profesor Titular de Dereito Administrativo e que serve  
de fundamento para a presente proposta 

Terceiro.-En canto á aplicación dos artigos 109.2  e 110 da Lei 39/2015 en consonancia  
co 60.6 da Lei do Solo de Galicia e artigo 144.6 do seu Regulamento, segundo se determina no  
informe do Secretario Municipal, don José María Baños Campo, de data 27 de decembro de  
2017, ao tratarse a rectificación dunha disposición de carácter xeral non se debería de aplicar  
sen mais o previsto para os actos da Lei 39/2015, sen que tampouco pareza lóxico aplicar o  
previsto para a aprobación dos plans xerais mais alá do que afecta aos acordos a adoptar e á  
información pública,  referíndose  xa  que  logo  á súa aprobación inicial,  información pública,  
como se ten feito, e aprobación provisional, información pública que entende xustificada e que  
se ben se aparta neste sentido do informe da USC, se axusta e xustifica en canto a fomentar a  
participación cidadán a información pública e a transparencia.

Cuarto.-En canto á aplicación da Lei 9/2013, da Competitividade de Galicia, esta no  
seu anexo único, non considera a esta actividade como sometida a declaración de incidencia  
ambiental, someténdose a  mesma ao rexime do establecido no decreto 144/2016, do 22 de  
setembro polo  que se aproba o regulamento único de regulación integrada de actividades  
económicas e apertura de establecementos, por comunicación previa, réxime que no seu fondo  
pon de manifesto a posibilidade dos cidadáns de exercer un dereito propio ou acto xurídico do  
particular (artículo 23 da citada Lei),  previa comunicación á administración e non suxeito a  
autorización na maioría dos casos, de acordo cos informes do arquitecto municipal de datas 24  
de marzo de 2017 e 26 de marzo de 2018

Quinto.-De conformidade co disposto no informe  da USC, de data 2017.11.06, asinado 
polo  doutor  en  Dereito  don  Fernando  A.  De  Abel  Vilela,  Profesor  Titular  de  Dereito  
Administrativo e que serve de fundamento para a presente proposta, á aplicación das normas 
subsidiarias e complementarias do Planeamento Provincial nos seus artigos 3.b) e 4.c) poñen  
de manifesto que serán complementarias do Planeamento municipal vixente e que servirán  
para suplir as indeterminacións e lagoas do planeamento municipal vixente, sen que en ningún  
caso poidan modificar a clasificación so solo, nin alterar as determinacións do planeamento  
que complementan.

O artigo 21 das citadas normas determina que: 
“Ordenanza reguladora do solo de núcleo urbano.
1.-Ambito de aplicación.-Será de aplicación nos seguintes supostos:
a) Solos urbanos dos núcleos urbanos.
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2.-Usos  permitidos.-Vivenda,  comercial,  administrativo  e  oficinas,  cultural,  
espectáculos, relixioso, docente, sanitario, asistencial, hotelero, garaxes, industrias artesanais  
ou pequenas industria compatible co uso residencial”, en virtude destas normas.

Recursos e alegacións

Primeiro.-Recurso de Reposición.-Á vista do recurso de reposición presentado polo  
Grupo Municipal “Por Chantada-Cup” enténdese, segundo a xurisprudencia de concordante  
aplicación que non cabe tal recurso contra o acto de aprobación inicial por mor de que este se  
considera un acto de trámite e, xa que logo, non cabe recurso administrativo ningún, se ben o  
escrito presentado polo concelleiro haberá de ser tido en conta como unha alegación máis  
formulada no trámite de exposición pública do expediente.

Segundo.-En canto  ás  alegacións  presentadas nas  que  se  redunda e  manifesta  a  
vulneración dos artigos 60 e ss e 83 da Lei 2/2016, así como os artigos 144 e ss e  200 do  
Decreto 143/2016, no corpo do presente acordo enténdese debidamente xustificada, -tanto no  
que se desprende dos informes remitidos pola USC como no do Secretario Municipal así como  
outras  consideracións  de  feito  e  de  dereito  xa  tidas  en  conta-,  a  correcta  tramitación  do  
expediente de acordo co procedemento que se está a seguir.

Entendese por outra banda que outras cuestións plantexadas nas alegacións, como  
son  as  preguntas  sobre  condición  de  validez  de  licenzas,  solicitude  de  licenzas  e  outros  
extremos que obran nas mesmas,  abandonan o marco do que é a rectificación que nos ocupa  
e xa que logo non corresponden a este iter administrativo e xa que logo non poden ser obxecto  
de acordo.

Terceiro.-No  informe  do  arquitecto  municipal  de  data  26  de  marzo  de  2018  que  obra  no  
expediente, foron analizadas polo miúdo as alegacións presentadas como segue:

“Á vista das alegacións presentadas, no período aberto ó efecto, á rectificación, aprobada polo  
Pleno Ordinario de data 8 de xaneiro de 2018 e publicado no DOG o 17 de xaneiro de 2018, do  
Plan Xeral de Ordenación Urbana Vixente aprobado pola Comisión Provincial de Urbanismo de  
Lugo en sesión celebrada  o 29 de xullo  de  1985,  e  despois  de examinadas as mesmas,  
redáctase o seguinte

INFORME:

Preséntase Recurso de reposición, con data de entrada 22 de xaneiro do presente,  
asinado polo Voceiro do Grupo Municipal Por Chantada - CUP D. Antón Fente Parada.

RE 881. ................. presenta Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación  
Urbana Vixente, con data de entrada 1 de marzo de 2018.

RE  1210  e  1280............  presenta  Alegacións  á  rectificación  do  Plan  Xeral  de  
Ordenación Urbana Vixente en dous documentos diferentes, con datas de entrada 14 e  
16 de marzo de 2018.

RE 1274 ................. presenta Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación  
Urbana Vixente, con data de entrada 16 de marzo de 2018.

RE 1275 .................. presenta Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación  
Urbana Vixente, con data de entrada 16 de marzo de 2018.

RE 1276 e1277 ......... presenta Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación  
Urbana Vixente en dous documentos diferentes, ambos con data de entrada 16 de  
marzo de 2018.
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RE 1278 ............... presenta Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación  
Urbana Vixente en dous documentos diferentes, ambos con data de entrada 16 de  
marzo de 2018.

RE 1279 ............... presenta Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación  
Urbana Vixente, con data de entrada 16 de marzo de 2018. 

RE  1283  e  1282  ..........  presenta  Alegacións  á  rectificación  do  Plan  Xeral  de  
Ordenación  Urbana  Vixente  en  dous  documentos  diferentes,  ambos  con  data  de  
entrada 16 de marzo de 2018.

RE  1284  E  1285............  presenta  Alegacións  á  rectificación  do  Plan  Xeral  de  
Ordenación  Urbana  Vixente  en  dous  documentos  diferentes,  ambos  con  data  de  
entrada 16 de marzo de 2018.

RE 1286 e 1287 ......... presenta Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación  
Urbana Vixente en dous documentos diferentes, ambos con data de entrada 16 de  
marzo de 2018.

RE 1288  ............  presenta Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación  
Urbana Vixente, con data de entrada 16 de marzo de 2018.

A normativa urbanística de aplicación no concello de Chantada ven fixada polo Plan  
Xeral  de  Ordenación  Urbana  de  Chantada,  polas  Normas  Complementarias  e  
Subsidiarias de Planeamento Provinciais, pola Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo  
de  Galicia  e  polo  Decreto  143/2016,  de  22  de  setembro,  polo  que  se  aproba  o  
Regulamento da L.S.G. Así mesmo, o 18 de marzo de 2016 aprobouse inicialmente a  
Revisión do P.X.O.M. sendo publicado o 20 de xullo de 2016.

O Plan Xeral de Ordenación Urbana vixente foi aprobado pola Comisión Provincial de  
Urbanismo de Lugo en sesión celebrada o 29 de xullo de 1985.

Recurso de reposición asinado polo Voceiro do Grupo Municipal Por Chantada -  
CUP D. Antón Fente Parada.

Dado que non se trata de alegacións propiamente ditas, se non que o presentado é un  
recurso de reposición, os Servizos Xurídicos do Concello deberán ditaminar sobre a  
procedencia de admisión do mesmo.

Os  puntos  primeiro,  segundo  e  cuarto  non  versan  sobre  cuestións  técnicas  da  
rectificación, aprobada polo Pleno Ordinario de data 8 de xaneiro de 2018 e publicado  
no DOG o 17 de xaneiro de 2018, do Plan Xeral de Ordenación Urbana Vixente.

No punto terceiro sinálase que no informe por min redactado a instancias da Alcaldía  
só  se  fala  do  uso  de  oficinas  e  non  de  outros  usos.  Certo  é  que  todos  os  usos  
recollidos no Capítulo 11 do P.X.O.U. vixente teñen cabida nalgunha das ordenanzas  
do propio plan excepto o uso de oficinas, que como se explica no informe xa emitido,  
non se insire en ningunha delas. Esto só se explica como un erro material xa que non  
se pode entender doutra maneira que se describa un uso e se fixen as condicións do  
mesmo e o mesmo non se permita en ningunha ordenanza. Esta argumentación é  
valida así mesmo para o punto sexto.

No punto quinto exponse que non se trata  dun simple erro  material.  Entende este  
técnico que o informe evacuado por D. Fernando A. De Abel Vilela, Doutor en Dereito e  
Profesor Titular de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito da Universidade de  
Santiago de Compostela aclara suficientemente calquera discrepancia.  De calquera  
xeito,  compre  sinalar  que  o  uso  de  oficinas  é  un  uso  permitido  polas  Normas  
Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provinciais en todos os tipos de solo  
urbano.

Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación Urbana Vixente asinadas  
por ........... (RE 881 de data 01/03/2018)
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As  alegacións  primeira,  segunda  e  terceira  nada  teñen  que  ver  coa  rectificación,  
aprobada polo Pleno Ordinario de data 8 de xaneiro de 2018 e publicado no DOG o 17  
de xaneiro de 2018, do Plan Xeral de Ordenación Urbana Vixente.

Na cuarta alegación sinálase que non se trata dunha rectificación se non que estamos  
ante unha modificación do P.X.O.U. entende este técnico que só se subsana un erro  
manifesto xa que, a pesares de que no Capítulo 11 do P.X.O.U. vixente se describe o  
uso de oficinas e as condicións que as mesmas han de cumprir, non se inclúe este uso  
en ningunha ordenanza do propio plan xeral. Como xa se advertiu con anterioridade, o  
uso de oficinas é un uso permitido polas Normas Complementarias e Subsidiarias de  
Planeamento Provinciais en todos os tipos de solo urbano, entendendo este técnico  
que é de lei subsanar o erro evidente.

Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación Urbana Vixente asinadas  
por....... (RE 1210 de data 14/03/2018)

As primeira e segunda alegacións versan sobre situacións particulares que se podería  
estar dando, ó marxe da rectificación, aprobada polo Pleno Ordinario de data 8 de  
xaneiro de 2018 e publicado no DOG o 17 de xaneiro de 2018, do Plan Xeral  de  
Ordenación Urbana Vixente.

Aínda  que  se  trata  de  cuestións  de  índole  xurídico,  entendo  que  as  licenzas  
concedidas son válidas namentres non se revoquen, para o que se deberá seguir os  
cauces previstos na lexislación.

Así mesmo, compre sinalar que para a apertura de calquera establecemento debese  
cumprir  a  normativa  vixente  no  momento  da  solicitude.  Do  mesmo  xeito,  se  esta  
normativa trocase, deberá cumprir  a que lle sexa mais favorable, pois loxicamente,  
poderíase desistir da primeira solicitude para solicitala de novo.

Dado que que só se corrixe un erro material que implica a inclusión do uso de oficinas  
nas ordenanzas de solo urbano, non se introducen novas condicións nin requisitos,  
pois o uso de oficinas e as súas condicións atópanse descritos na normativa vixente.

Entendo que  os acordos de declaración de ilegalidade e suspensión  inmediata  de  
actividade son inmediatamente executivos pero nada teñen que ver como alegacións á  
rectificación, aprobada polo Pleno Ordinario de data 8 de xaneiro de 2018 e publicado  
no DOG o 17 de xaneiro de 2018, do Plan Xeral de Ordenación Urbana Vixente.

A terceira alegación non consta no escrito.

As alegacións cuarta, quinta e sexta versan sobre se a rectificación proposta é ou non  
un simple erro material. Entende este técnico que o informe evacuado por D. Fernando  
A. De Abel Vilela, Doutor en Dereito e Profesor Titular de Dereito Administrativo da  
Facultade  de  Dereito  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  aclara  
suficientemente calquera discrepancia. Sinálase, así mesmo, que non se trata dunha  
rectificación se non que estamos ante unha modificación do P.X.O.U., entendendo este  
técnico que só se subsana un erro manifesto xa que, a pesares de que no Capítulo 11  
do P.X.O.U. vixente se describe o uso de oficinas e as condicións que as mesmas han  
de cumprir, non se inclúe este uso en ningunha ordenanza do propio plan xeral. De  
calquera xeito, compre sinalar que o uso de oficinas é un uso permitido polas Normas  
Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provinciais en todos os tipos de solo  
urbano.

Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación Urbana Vixente asinadas  
por......... (RE 1274, 16/03/18; RE 1275, do 16/03/18; RE 1277, do 16/03/18; RE 1278,  
do 16/03/18, RE 1279, do 16/03/18; RE 1283, do 16/03/18; RE 1285, do 16/03/18; RE  
1286, do 16/03/18; RE 1288 do 16/03/18)

As alegacións presentadas por os veciños mencionados son concordantes polo que se  
contestan conxuntamente.
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As primeira e segunda alegacións versan sobre situacións particulares que se podería  
estar dando, ó marxe da rectificación, aprobada polo Pleno Ordinario de data 8 de  
xaneiro de 2018 e publicado no DOG o 17 de xaneiro de 2018, do Plan Xeral  de  
Ordenación Urbana Vixente.

Aínda  que  se  trata  de  cuestións  de  índole  xurídico,  entendo  que  as  licenzas  
concedidas son válidas namentres non se revoquen, para o que se deberá seguir os  
cauces previstos na lexislación.

Así mesmo, compre sinalar que para a apertura de calquera establecemento debese  
cumprir  a  normativa  vixente  no  momento  da  solicitude.  Do  mesmo  xeito,  se  esta  
normativa trocase, deberá cumprir  a que lle sexa mais favorable, pois loxicamente,  
poderíase desistir da primeira solicitude para solicitala de novo.

Dado que que só se corrixe un erro material que implica a inclusión do uso de oficinas  
nas ordenanzas de solo urbano, non se introducen novas condicións nin requisitos,  
pois o uso de oficinas e as súas condicións atópanse descritos na normativa vixente.

A terceira alegación non consta nos escritos.

As alegacións cuarta e quinta versan sobre se a rectificación proposta é ou non un  
simple erro material. Entende este técnico que o informe evacuado por D. Fernando A.  
De  Abel  Vilela,  Doutor  en  Dereito  e  Profesor  Titular  de  Dereito  Administrativo  da  
Facultade  de  Dereito  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  aclara  
suficientemente calquera discrepancia. Sinálase, así mesmo, que non se trata dunha  
rectificación se non que estamos ante unha modificación do P.X.O.U., entendendo este  
técnico que só se subsana un erro manifesto xa que, a pesares de que no Capítulo 11  
do P.X.O.U. vixente se describe o uso de oficinas e as condicións que as mesmas han  
de cumprir, non se inclúe este uso en ningunha ordenanza do propio plan xeral. De  
calquera xeito, compre sinalar que o uso de oficinas é un uso permitido polas Normas  
Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provinciais en todos os tipos de solo  
urbano.

Alegacións á rectificación do Plan Xeral de Ordenación Urbana Vixente asinadas  
por............(RE 1276, do 16/03/18; RE 1280 do 16/03/18; RE 1281 do 16/03/18; RE  
1282 do 16/03/18, RE 1284, do 16/03/18; RE 1287 do 16/03/18)

As alegacións presentadas por os veciños mencionados son concordantes polo que se  
contestan  conxuntamente.  Todas elas  sinalan  que  pretenden abrir  unha  oficina  en  
diferentes rúas da vila, r/ Uxío Novoneyra, r/ Leonardo Rodríguez, r/ Ribeira Sacra, r/  
Calvo Sotelo, r/ García Arias e r/ Dous de Maio respectivamente.

As alegacións primeira, segunda, terceira e cuarta versan sobre o procedemento para  
a apertura de establecementos o cal ven determinado polo Plan Xeral de Ordenación  
Urbana de Chantada, polas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento  
Provinciais,  pola  Lei  2/2016, do 10 de febreiro,  do Solo de Galicia e polo  Decreto  
143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da L.S.G.

Se se van realizar obras deberase solicitar o titulo habilitante para as mesmas, licenza  
de obras ou comunicación previa de obras, e para a actividade comunicación previa. A  
documentación para cada caso fíxaa a normativa vixente.

Como ben se sinala nas alegacións, o uso de oficinas, aínda que descrito na sección  
7ª do P.X.O.U. non se inclúe como uso permitido en ningunha das ordenanzas do Solo  
Urbano. Polo tanto,  se o uso que se pretende e predominantemente administrativo  
e/ou burocrático e non é asimilable a algún dos outros usos permitidos na ordenanza  
correspondente,  non  sería  autorizable.  Este  é  precisamente  o  erro  que  pretende  
subsanar a rectificación, aprobada polo Pleno Ordinario de data 8 de xaneiro de 2018 e  
publicado no DOG o 17 de xaneiro de 2018, do Plan Xeral de Ordenación Urbana  
Vixente.
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A alegación quinta trata sobre se a rectificación proposta é ou non un simple erro  
material. Entende este técnico que o informe evacuado por D. Fernando A. De Abel  
Vilela, Doutor en Dereito e Profesor Titular de Dereito Administrativo da Facultade de  
Dereito da Universidade de Santiago de Compostela aclara suficientemente calquera  
discrepancia. Sinálase, así mesmo, que non se trata dunha rectificación se non que  
estamos  ante  unha  modificación  do  P.X.O.U.,  entendendo  este  técnico  que  só  se  
subsana un erro  manifesto  xa que,  a  pesares de que  no  Capítulo  11 do P.X.O.U.  
vixente se describe o uso de oficinas e as condicións que as mesmas han de cumprir,  
non se inclúe este uso en ningunha ordenanza do propio plan xeral. De calquera xeito,  
compre  sinalar  que  o  uso  de  oficinas  é  un  uso  permitido  polas  Normas  
Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provinciais en todos os tipos de solo  
urbano.

CONCLUSIÓN:

Polo  sinalado  entendo  que  se  deben  desestimar  a  totalidade  das  alegacións  
presentadas á rectificación, aprobada polo Pleno Ordinario de data 8 de xaneiro de  
2018 e publicado no DOG o 17 de xaneiro de 2018, do Plan Xeral  de Ordenación  
Urbana Vixente. Juan García Pérez. Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello  
de Chantada”.

Visto o informe da Secretaria Xeral do Concello, Dona María Alvarez Alvar, de data  
26/03/2018, número 25.

Á vista do exposto propoño ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO.-Desestimar  ás  alegacións  formuladas  en  tempo e  forma  reflectidas  no  
apartado  II),  punto  segundo  (“Procedemento”),  en  base  a  que  se  considera  debidamente 
xustificada,  tanto  nos  informes  remitidos  pola  USC,  no  do  Secretario  Municipal,  no  do  
Arquitecto  do Servizo de Urbanismo aprobado así  como das consideracións de feito  e de  
dereito xa tidas en conta,  a correcta tramitación do expediente de acordo coas pautas legais  
que se están a seguir.

SEGUNDO.-Aprobar  provisionalmente  a  rectificación  do  PXOU  de  Chantada  para  
aplicación do Uso de Oficinas nas diferentes Ordenanzas de Solo  Urbano,  de acordo cos  
informes emitidos seguintes:

a) O Emitido pola  Área de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito da USC,  
asinado polo doutor en Dereito don Fernando A. De Abel Vilela, Profesor Titular de Dereito  
Administrativo, con data do 2017.11.06, 

b) O do Secretario do concello, acumulado, don José María Baños Campo, de data 27  
de decembro de 2017

c)  Os do Arquitecto Municipal, don Juan García Pérez de datas 24 de marzo de 2017,  
23 de agosto de 2017 e 26 de marzo de 2018,

informes que serven de base para a adopción deste acordo.

TERCEIRO.-Remítase  o  expediente  completo  á  Consellería  de  Medio  Ambiente,  
Territorio e Infraestruturas, Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo para os  
efectos da súa aprobación definitiva.
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CUARTO.-Notificar  este  acordo  as  persoas  que  teñen  presentado  alegación,  
indicándoselles que contra o mesmo, que é un acto de trámite, non cabe a interposición de  
recurso.”

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Réxime Interior, Urbanismo, Obras e 
Servizos na sesión do día 3/4/2018.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que este tema xa se debatiu e estivo en plazo 
de alegacións, contando con informes semicontradictorios no ámbito da Secretaría Municipal. 
Manifesta que non entende como este erro non se puxo antes de manifesto, considerando que 
é un transtorno grave para os veciños non ter este aspecto aclarado e as súas oficinas legais. 
Este uso afecta a todas as oficinas do Concello, non a unha en concreto. Fai constar que 
calquera actuación concreta que poidera levar a cabo o grupo de goberno ó marxe da lei en 
casos concretos, debe ser a xustiza quen se manifeste ó respecto, non nós.

Continúa a Sra. Raquel López Rodríguez, citando algúns fragmentos do informe da Secretaria 
María Álvarez Alvar, e que son os que motivan o voto que emitirán. Conclúe sinalando que 
todas as oficinas de Chantada necesitan un amparo legal.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, considera que nos estamos xogando moito, por ser este un 
asunto de relevancia social e económica. Cree que estanse creando problemas cunha solución 
que podería ser moi fácil, e que todo foi por desidia por parte do grupo de goberno.

Continúa a sua intervención o Sr. Rodríguez Medela dicindo que coincide coa Secretaria en 
que hai que tramitalo cunha modificación do PXOU e polo tanto deberíase cumprir coa Lei do 
Solo, e que neste expediente entende que falta un pequeno borrador sobre o que traballar.

Intervén o Sr. Alcalde, manifestando que van manter o voto positivo do Pleno anterior. Explica 
que se deron dous meses para que calquera que quixese poidese manifestar o que estimase 
oportuno. Presentaránsose alegacións e se examinaron. Hai xente que está disposta a quedar 
no pobo, e queremos que queden dentro da ordenación tódalas oficinas de Chantada que se 
deron con licenza semellante a de comercio. Incide en que se hai alguén que entende que non 
pode  haber  oficinas  en  Chantada,  non  sei  que  Chantada  queremos.  Estamos  aquí  para 
trabrallar para que Chantada medre. 

Continúa o Sr. Alcalde dicindo que por parte do goberno se quere ser áxil e aprobar o novo 
PXOM,  que se ve moi  claro,  e  non  se lle  quere facer  mal  a  este  pobo,  motivo polo  que 
queremos facerlle un beneficio a este Concello legalizando as que xa están e as que queren  
poñerse de novo. Insite polo tanto en que non se está facendo un trato de favor e que en todo 
caso hai maís instancias.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, dicindo que o obxectivo que se persigue é o mesmo, pero a 
tramitación e por unha vía equivocada.

Intervén  a  Sra.  Raquel  López  Rodríguez  dicindo  que  lle  preocupan  todas  as  oficinas  de 
Chantada pero que votar en contra dun informe de Secretaría é algo que non todo o mundo 
está dipostoa facer.
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Pon fin ó debate o Sr. Alcalde dicindo que hai outras instancias que nos poden dicir si está ben  
ou non, nos intentamos solucionar os problemas.

Tras o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, sométese a votación 
e  o  Pleno  do  Concello  de  Chantada,  co  voto  favorable  do  Grupo  Municipal  INTA (7),  a 
abstención do Grupo Municipal do Partido Popular (2),  e do Grupo Municipal do PSG-PSOE 
(3), ACORDA:

PRIMEIRO.-Desestimar  ás  alegacións  formuladas  en  tempo  e  forma  reflectidas  no 
apartado  II),  punto  segundo  (“Procedemento”),  en  base  a  que  se  considera  debidamente 
xustificada,  tanto  nos  informes  remitidos  pola  USC,  no  do  Secretario  Municipal,  no  do 
Arquitecto  do Servizo de Urbanismo aprobado así  como das  consideracións  de feito  e  de 
dereito xa tidas en conta,  a correcta tramitación do expediente de acordo coas pautas legais  
que se están a seguir.

SEGUNDO.-Aprobar  provisionalmente  a  rectificación  do  PXOU  de  Chantada  para 
aplicación do Uso de Oficinas  nas  diferentes  Ordenanzas de Solo  Urbano,  de acordo cos 
informes emitidos seguintes:

a) O Emitido pola  Área de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito da USC, 
asinado polo doutor en Dereito don Fernando A. De Abel Vilela, Profesor Titular de Dereito 
Administrativo, con data do 2017.11.06, 

b) O do Secretario do concello, acumulado, don José María Baños Campo, de data 27 
de decembro de 2017

c)  Os do Arquitecto Municipal, don Juan García Pérez de datas 24 de marzo de 2017,  
23 de agosto de 2017 e 26 de marzo de 2018,

informes que serven de base para a adopción deste acordo.

TERCEIRO.-Remítase  o  expediente  completo  á  Consellería  de  Medio  Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas, Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo para os  
efectos da súa aprobación definitiva.

CUARTO.-Notificar  este  acordo  as  persoas  que  teñen  presentado  alegación, 
indicándoselles que contra o mesmo, que é un acto de trámite, non cabe a interposición de 
recurso.

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

          Vº e pr.
     O Alcalde, 

 Manuel L.Varela Rguez. 
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