
1

 
CONCELLO DE CHANTADA

BORRADOR 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN 

DO 09 DE XULLO DE 2018

      Na dependencia habilitada na Casa da Cultura de Chantada como salón de sesións do 
Concello, ás vinte horas e cinco minutos do día nove de xullo de dous mil dezaoito, 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 7/1.985, 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, 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 D. 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.

Interventora: María Cristina González Santín.

Disculpa a súa asistencia: Dna. Salud Sotelo Sotelo, (Grupo Municipal de INTA).

    

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.
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CONCELLO DE CHANTADA

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR: ORDINARIA DE DATA DE 14 DE MAIO 
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.

O Pleno do Concello, de conformidade co artigo 91.1 do ROF, por unanimidade, ACORDAN 
APROBAR dita acta, quedando elevada a rango de acta definitiva.

PARTE RESOLUTIVA

2.- APROBACIÓN DO PROXECTO DE OBRA DE SUBSTITUCIÓN DO CÉSPEDE 
ARTIFICIAL  DO  CAMPO  DE  FÚTBOL  MUNICIPAL  DO  SANGOÑEDO.  EXPT. 
717/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA.

 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  de data 3 de 
xullo de 2018. 

Vista a proposta da Alcaldía de data 28/06/2018 que transcrita literalmente é do seguinte tenor

“Visto que o Concello ten a necesidade de realizar as obras consistentes na SUBSTITUCIÓN 
DO CÉSPEDE ARTIFICIAL DO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE O SANGOÑEDO de 
acordo co informe de necesidade (artigo 28 LCSP)  que obra no expediente de contratación.

Visto que o Concello non conta con medios materiais nin persoais para acometer esta obra.

Visto o Proxecto de Obras de  SUBSTITUCIÓN DO CÉSPEDE ARTIFICIAL DO CAMPO DE 
FÚTBOL  MUNICIPAL  DE  O  SANGOÑEDO  redactado  por  D.  Juan  García  Pérez,  cun  
orzamento que ascende a:

 

CONCEPTO IMPORTE

Orzamento de execución material. 197.914,50

13,00% Gastos xerais 25.728,88

6,00% Beneficio industrial 11.874,87

Suma 235.518,25

I.V.A. 21,00% 49.458,83

Orzamento de Execución por contrata 284.977,08
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Visto o informe urbanístico/sectorial de data 28/06/2018.

Examinada a documentación que acompaña e de conformidade co establecido nos artigos 22.2  
ñ) da Lei 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora das Bases de Réximen Local,  en relación coa  
Disposición Adicional 2ª da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público,

Por todo o anterior:

PROPOÑO Ó PLENO DO CONCELLO DE CHANTADA

PRIMEIRO: Aprobar o proxecto de obras de SUBSTITUCIÓN DO CÉSPEDE ARTIFICIAL DO 
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE O SANGOÑEDO redactado por D. Juan García Pérez  
asinado con data 26/06/2018.

SEGUNDO: Dar traslado do presente acordó ó Departamento de Intervención- Tesourería ós  
efectos oportunos.”

VISTO o Ditame favorable  da Comisión Informativa  de réxime interior,  urbanismo,  obras  e 
servizos  de data 3 de xullo de 2018. 

Ábrese o turno de intervencións: que extractadas son as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que é unha obra necesaria. Agardamos que 
sexa definitiva. ¿Teñen previsión para o comezo de obras?

Alcalde.- Teremos mañá se é posible XGL urxente, gustaríanos que máximo esté a mediados 
de setembro. Falouse con Concellos de arredores para ver si que se pode xogar en Rodeiro ou 
Carballedo. Vaise valorar o tempo de reducción da execución, prazos de comezo; esperamos a 
primeiros de agosto.

Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que a calquera inversión non nos 
podemos opoñer.

Intervén o Sr. Antón Fente Parada, dicindo que na Comisión Informativa expuxemos a falta de 
claridade ó tipo de procedemento (que se diga que sexa aberto). Non estaría mal se se citase o 
procedemento polo que se vai a optar. É contraditorio o que di o arquitecto no que respecta a  
10 anos de garantía co 10% da vida útil. No proxecto técnico o arquitecto di que o prazo de  
garantía non será inferior a un ano.

Alcalde.-  Cando  as  empresas  collan  este  expediente  ofertarán  garantía  e  estableceremos 
condicións para o seu mantemento. Vaise instalar un céspede de última xeneración. Dende o 
concello pedímolo polo Plan Único.

Tralo 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 dos Grupos Municipais INTA (6), Partido 
Popular  (2),  Grupo Municipal  do PSG-PSOE (3)  e  a  abstención  do Grupo Municipal  “Por 
Chantada-Cup” (1), ACORDA:

PRIMEIRO: Aprobar o proxecto de obras de SUBSTITUCIÓN DO CÉSPEDE ARTIFICIAL DO 
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE O SANGOÑEDO redactado por D. Juan García Pérez 
asinado con data 26/06/2018.

SEGUNDO: Dar traslado do presente acordó ó Departamento de Intervención- Tesourería ós 
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efectos oportunos.

3.-  DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DO ARTIGO 22.2  Ñ)  DA LRBRL DO PLENO NA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL. EXPT. 676/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA.

 

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, de data 3 de xullo de 2018.

Vista  a  proposta  da  Alcaldía  de  data  25/06/2018  que  transcrita  literalmente  é  do 
seguinte tenor

 

“Visto que existe a posibilidade de delegación de competencias de determinadas materias do  
Pleno no Alcalde e na Xunta de Goberno Local, conforme ao artigo 22.4 da Lei 7/1985, de 2 de  
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

 

Visto o Informe de Secretaría de data 25/06/2018 e de conformidade co disposto no  
artigo 22.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, 

 

PROPOÑO Ó PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO

 

PRIMEIRO.  Delegar o exercicio  da competencia  de “  aprobación dos proxectos de  
obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión, e cando aínda  
non estén previstos nos orzamentos”, do Pleno na Xunta de Goberno Local,  axustándose ao 
previsto no artigo 22.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

 

SEGUNDO. Publicar o acordo de delegación no Boletín Oficial da Provincia, cursando  
efecto a partir do día seguinte ao da súa adopción.

 

TERCEIRO. Dar conta á Xunta de Goberno Local deste acordo na próxima sesión que  
se celebre.”

 

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa  de Réxime Interior,  Urbanismo 
Obras e Servizos, de data 3 de xullo de 2018.

 

Ábrese o turno de intervencións que extractadas son as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que volvemos insistir en que non 
entendemos  porque  se  delega  agora  estas  competencias  cando  teñen  mayoría 
absoluta  e  poden  aprobar  calquera  proxecto  no  Pleno.  Poden  convocar  Pleno 
extraordinario en calquera momento. Está impedindo o debate público.
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Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que é unha competencia 
que ten o Pleno e por transparencia, é mellor que se debata no Pleno.

Intervén  o  Sr.  Antón  Fente  Parada,  dicindo  que  neste  asunto  van a  manter  unha 
posición negativa  porque parécenos axeitado que dos proxectos  que dea  conta  e 
pasen polo Pleno, porque así pode existir debate. Por iso o lexislador considera que é 
importante que se debata no Pleno. Estamos indo a mínimos nun contexto mayoría 
absoluta.  Continúa  expoñendo que cree que é  unha actuación de transparencia  e 
ademais porque son actuacións de certo calado e que se non reduciríamos os Plenos 
a un mero teatro e non se podería debatir e dialogar propostas e actuacións. Estase a 
usar a mayoría absoluta para quitar competencias a este Pleno.

Alcalde.- Esta competencia ao mellor non hai que utilizala. Se esta competencia a 
utilizaramos antes teríamos adiantado en 20 días a aprobación deste proxecto. En 
minoría gobernando antes tiñamos en pleno todas as competencias. Si quixéramos 
aplicar o rodillo da mayoría absoluta limpiaríamos todas as competencias do Pleno 
que se poidan delegar e non o estamos a facer.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que respecto o de adiantar tempo se 
consegue planificando e que noutras ocasións convocouse un Pleno extraordinario 
nesta lexislatura na ponte da Constitución.

 Con posterioridade e tralo 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 (6), e cos votos en contra do Grupo Municipal do Partido 
Popular (2),  do Grupo Municipal do PSG-PSOE (3) do grupo Por Chantada-Cup (1). 
Sendo o resultado de empate de acordo co artigo  100.2  do ROF emite o Alcalde 
Presidente o voto de calidade en sentido afirmativo á adopción do acordo, e polo tanto 
o Pleno do Concello de Chantada adopta o seguinte

            ACORDO:

            PRIMEIRO. Delegar o exercicio da competencia de “ aprobación dos proxectos 
de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión, e cando 
aínda  non  estén  previstos  nos  orzamentos”,  do  Pleno  na  Xunta  de  Goberno  Local,  
axustándose ao previsto no artigo 22.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de 
Réxime Local.

 

SEGUNDO. Publicar o acordo de delegación no Boletín Oficial da Provincia, cursando 
efecto a partir do día seguinte ao da súa adopción.

 

TERCEIRO. Dar conta á Xunta de Goberno Local deste acordo na próxima sesión que 
se celebre. 
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4.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO 01/2018, EXTE. 735/20108, PARA AMORTIZACIÓN 
DE DÉBEDA. EXPT. 735/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA.

Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Comisión Especial de Contas de 
data 3 de xullo de 2018.

Vista a proposta da Alcaldía de data 28/06/2018 que transcrita literalmente é do seguinte tenor

Visto o expediente tramitado para modificar créditos dentro do vixente orzamento desta 
Corporación  do  ano  2018,  consistente  nun  suplemento  de  crédito  por  importe  de 
1.194.732,82€,  sendo  necesario  dotar  de  consignación  orzamentaria  suficiente  para  facer 
frente ao cumprimento da lei, no referinte a amortización de débeda financiada con remanente 
de Tesourería para Gastos xerais.

Considerando o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que 
se  aproba  o  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais  e  o  Real  Decreto 
500/1990, de 20 de abril.

Visto o informe da Intervención, Nº 2018-0098.

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN O SEGUINTE ACORDO

1. Que se proceda á aprobación inicial polo Pleno do SUPLEMENTO DE CRÉDITO 01/2017 
por importe de 1.194.732,82€, conforme ao seguinte detalle:

INCREMENTO DO GASTO

Aplicación 
orzamentaria

Denominación Importe

011-913.00 Amortización préstamos 1.194.737,82€
TOTAL 1.194.737,82€

INCREMENTO DE INGRESOS

Concepto Destino Importe

870.00
Remanente  de  Tesourería  para  Gastos 
Xerais

1.194.737,82€

TOTAL 1.194.737,82€

2. Exposición pública do expediente por un prazo de quince días, previo anuncio no Boletín 
Oficial da provincia.

3. Aprobación definitiva polo Pleno no suposto de que se presentaran reclamacións. Noutro 
caso  o  acordo  aprobatorio  inicial  considerarase  definitivo  sen  necesidade  de  acordo 
posterior.

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

5. Simultáneamente  o  envío  do  anuncio  da  publicación  indicado  no  apartado  anterior,  
remitirase copia á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado.

VISTO  o  Ditame  favorable  da  Comisión  Informativa  de  Economía,  Facenda  e  Comisión 
Especial de Contas de data 3 de xullo de 2018.

Ábrese o turno de intervencións: que extractadas son as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que no Pleno do orzamento o felicitamos pola 
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baixada da débeda pero con matices polo cobro do IBI. Vostedes poden decidir entre amortizar 
débeda ou inversión. Somos partidarios dun equilibrio. Cremos que 300.000€ nos orzamentos, 
se sacamo o do Plan único é un agravio comparativo. Hai moitas cousas para facer inversión.
 
Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que si o cumprimento da lei nos 
permite utilizar remanente para débeda hai que facelo.

Intervén o Sr. Antom Fente Parada, dicindo que se destina máis para débeda o que se suma o 
xa destinado no orzamento. É un volumen de servizo á débeda moi elevado. Continúa dicindo 
que en 2018 se nos propuxo pagar agora con cargo ao remanente tesorería nun concello como 
este no que resulta que por habitante resultaría 186€/persona-veciño. Reafírmase en que aínda 
así seguiremos en Plan de axuste e ademais imcumprimeros á regra de gasto co seguinte 
punto.
Considera que é unha falta de previsión e que non se buscan solucións. Hai moito deterioro 
das infraestruturas municipais. Vostedes castigaron Chantada co canon, coa débeda, e co plan 
de axuste. Solo se deixou aforrando co IBI. Por onde sube so é polo IBI. O que tivemos foi  
camisa  de  forza  e  considera  que  Chantada  merece  outra  cousa.  Temos  que  estar  en 
disposición de dar mellores servizos.

Alcalde.- En toda a lexislatura sempre falan da débeda. En todo caso ó mellor rectificamos a  
tempo. Imos deixar a débeda en cero. En maio 2019 este Concello poderá ter débeda cero. No 
2007 se se houbesen pagado as facturas e non se houbera deixado, este goberno podía tela 
evacuado xa.  Non lle  podo  admitir  polo  tanto  o  que  di.  Nós  estamos  orgullosos  de  facer 
amortización para rematar a lexislatura con débeda cero. Así que se colle o Concello o ano que  
ven poderá facer as inversión que desexe sen límite (aglomerado en quente nas pistas). So os  
intereses destinados en inversión dan para moito da débeda.

Con posterioridade e tralo 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 (6), a abstención do Grupo Municipal do Partido Popular (2) e do Grupo Municipal do 
PSG-PSOE (2),  e o voto en contra de Por Chantada-Cup (1), ACORDA:

1. Que se proceda á aprobación inicial polo Pleno do SUPLEMENTO DE CRÉDITO 01/2017 
por importe de 1.194.732,82€, conforme ao seguinte detalle:

INCREMENTO DO GASTO

Aplicación 
orzamentaria

Denominación Importe

011-913.00 Amortización préstamos 1.194.737,82€
TOTAL 1.194.737,82€

INCREMENTO DE INGRESOS

Concepto Destino Importe

870.00
Remanente  de  Tesourería  para  Gastos 
Xerais

1.194.737,82€

TOTAL 1.194.737,82€

2. Exposición pública do expediente por un prazo de quince días, previo anuncio no Boletín 
Oficial da provincia.
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3. Aprobación definitiva polo Pleno no suposto de que se presentaran reclamacións. Noutro 
caso  o  acordo  aprobatorio  inicial  considerarase  definitivo  sen  necesidade  de  acordo 
posterior.

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

5. Simultáneamente  o  envío  do  anuncio  da  publicación  indicado  no  apartado  anterior,  
remitirase copia á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado.

5.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO 2/2018. EXPT. 745/2018. DITAME DA COMISIÓN 
INFORMATIVA.

 Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Comisión Especial de Contas de 
data 3 de xullo de 2018.

Vista a proposta da Alcaldía de data 28/06/2018 que transcrita literalmente é do seguinte tenor

            “Visto  o  expediente  tramitado  para  modificar  créditos  dentro  do  vixente  
orzamento desta Corporación, consistente nun suplemento de crédito por importe de  
630.406,65€,  sendo  necesario  dotar  de  consignación  orzamentaria  suficiente  para 
facer frente a indemnización determinada ás empresas FEVISA VIAS Y OBRAS SL y  
OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL,  financiada con remanente de Tesourería para  
Gastos xerais.

Considerando o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,  
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o  
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Visto o informe da Intervención.

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN O SEGUINTE ACORDO

1.       Que  se  proceda  á  aprobación  inicial  polo  Pleno  do  SUPLEMENTO  DE 
CRÉDITO 02/2016 por importe de 630.406,65€, conforme ao seguinte detalle:

 

INCREMENTO DO GASTO

Aplicación 
orzamentaria

Denominación Importe

920/226.99 Otros gastos diversos 630.406,65€

 TOTAL 630.406,65€

 

INCREMENTO DE INGRESOS

Concepto Destino Importe

870.00 Remanente de Tesourería para Gastos 
Xerais

630.406,65€
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 TOTAL 630.406,65€

 

2.       Exposición pública do expediente por un prazo de quince días, previo anuncio  
no Boletín Oficial da provincia.

3.       Aprobación  definitiva  polo  Pleno  no  suposto  de  que  se  presentaran  
reclamacións. Noutro caso o acordo aprobatorio inicial considerarase definitivo sen 
necesidade de acordo posterior.

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

5.  Simultáneamente o envío do anuncio da publicación indicado no apartado anterior,  
remitirase copia á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado”.

VISTO  o  Ditame  favorable  da  Comisión  Informativa  de  Economía,  Facenda  e  Comisión 
Especial de Contas de data 3 de xullo de 2018. 

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que cando se faga balance desta lexislatura 
este será un episodio bochornoso. Encargo a dúas empresas verbalmente saltándose moitas 
previsións legais de tal forma que non superen máis de 50.000€, sin reparos de intervención e  
a revisión do arquitecto en 24 horas, e que nesa revisión as empresas pidan menos do que  
consta no informe do arquitecto, como se fosen ONGS. Unha actuación desastrosa, e tiveron 
que aceptar o recurso de reposición do PSOE. Un informe do Consello Consultivo no que se 
pronuncia igual que nós. Esperamos o informe de intervención no recoñecemento extraxudicial 
e tamén incumpliremos a regla de gasto.

Intervén  o  Sr.  Francisco  Javier  Rodríguez  Medela,  dicindo  que  é  máxima  que  calquera 
administración pague as súas débedas e que se lle faga caso ao informe de intervención.

Intervén  o  Sr.  Antón  Fente  Parada,  dicindo  que  esta  cantidade  é  para  indemnizar  polas 
actuacións das empresas. Foi unha contratación verbal . Nun informe que se pediu ó secretario 
decía que se incumplía a lei de contratos e outro o de fraccionamento de obxecto. Porque unha 
misma  pista  no  mesmo  kilómetro  hai  fraccionamento  se  hai  dúas  facturas.  Mandouse  ó 
Consello Consultivo cun refundido do informe de intervención e tampouco serviu para nada e o  
Pleno que se convocou. O procedemento ó mellor é ir ó contencioso. Non hai xurisprudencia 
que avale que se inclúa o beneficio industrial. Hai informe do arquitecto que di que costou máis 
todo do que facturaron as empresas. Habería que elevar nova proposta e este procedemento. 
Noto que falta informe xurídico que aclare o procedemento. Menciona o artigo 225.1 ROF e o 
78.1. LRBRL. A lexislación permite que se vexa cal é o expediente para responder o Concello 
así como o que non é culpa do Concello. Non seguiron o procedemento e o que pedimos que 
se faga e esa  depuración de responsabilidades. E pedimos votación nominal.

Alcalde.- Hoxe estivemos na Deputación o técnico e eu para que nos den un informe. Non hai 
beneficio industrial, non había beneficio industrial non hai ese 19%, que o fixeron perdendo non 
o sei. Se a vostede lle mandan preparar os exames e ten un tempo antes, eso foi o que fixo o  
técnico, a fírma  puxoa o último día (o noso técnico foi facendo).
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Continúamencionando o Sr. Alcalde que se hai algún responsable directo e máximo aquí son 
eu pero había que ver como estaban as carreteras  e tamén á petición de vostedes e á petición 
do transporte escolar. A tramitación recoñezo que non foi a adecuada. Afortunadamente non lle 
vamos deixar esta débeda ao grupo de goberno seguinte. O catastrazo foi do Goberno Central 
para todo España. O IBI baixouse do 0.66 ó 0.60, pero entendo que este é responsable do 
novo goberno.

Intervén  a  Sra.  Raquel  López  Rodríguez,  dicindo  que  a  petición  daquelas  foron  nosas  e 
insistimos no arranxo de camiños pero que nós, non lle dixemos cómo proceder.

Solicitase polo voceiro do Grupo Municipal “Por Chantada-CUP” a votación nominal prevista no 
artigo 102.2 do ROF. Sométese a votación a proposta que reflicte o seguinte resultado:

            A favor da Votación nominal do asunto: PSOE (2) e Por Chantada-CUP (1)

            En contra da votación nominal do asunto: Grupo Municipal INTA (6)

            Abstencións: Grupo Municipal do PP (2)

Deste xeito quedou rexeitada a proposta de voto nominal do artigo 102.2 do ROF.

Con posterioridade e tralo 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 (6), a abstención do Grupo Municipal do Partido Popular (2),  e os votos en contra do 
Grupo Municipal do PSG-PSOE (2) e Por Chantada-Cup (1), ACORDA:

            1.-Que se proceda á aprobación inicial polo Pleno do  SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
02/2016 por importe de 630.406,65€, conforme ao seguinte detalle:

 

INCREMENTO DO GASTO

Aplicación 
orzamentaria

Denominación Importe

920/226.99 Otros gastos diversos 630.406,65€

 TOTAL 630.406,65€

 

INCREMENTO DE INGRESOS

Concepto Destino Importe

870.00
Remanente  de  Tesourería  para  Gastos 
Xerais

630.406,65€

 TOTAL 630.406,65€
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2.-Exposición pública do expediente por un prazo de quince días, previo anuncio no Boletín 
Oficial da provincia.

3.-Aprobación definitiva polo Pleno no suposto de que se presentaran reclamacións. Noutro 
caso o acordo aprobatorio inicial considerarase definitivo sen necesidade de acordo posterior.

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

5.-Simultáneamente o envío do anuncio da publicación indicado no apartado anterior, remitirase 
copia á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado.

6.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO CONCELLO DE CHANTADA EXERCICIO 
2017. EXPT. 460/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA.

 

 

Pola Sra. Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do 
ditame emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Comisión Especial 
de Contas de data 3 de xullo de 2018.

Vista  a  proposta  da  Alcaldía  de  data  28/06/2018  que  transcrita  literalmente  é  do 
seguinte tenor:

 

“Vista  a  Conta  Xeral  do  exercicio  2017  do  Concello  de  Chantada,  xunto  coa  
documentación anexa a mesma, segundo a lexislación vixente.

Vista a proposta da intervención municipal en relación a aprobación da Conta Xeral  
2017.

Visto que con posterioridade, a Comisión Especial de Contas do Concello en sesión  
celebrada en data 15 de maio de 2018 emitiu o correspondente informe preceptivo en  
relación a Conta Xeral do 2017.

Visto que mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 116 de data  
23 de maio de 2018, xunto co informe de dita comisión, foron expostos ao público  
durante un prazo de quince días  ,  durante os cales,  e oito  mais  ,  os  interesados  
puideron presentar reclamacións, reparos ou observacións.

Visto  que  de  conformidade  coa  certificación  librada  pola  Secretaria  xeral  da  
corporación,  durante  dito  prazo  de  exposición  ao  público  de  dita  conta,  non  se  
presentaron reclamacións.

Visto o Informe-Proposta da Interventora municipal, da aprobación da Conta Xeral do  
exercicio 2017 polo Pleno da Corporación antes do 1 de outubro do exercicio corrente,  
ea súa remisión ao Tribunal de Contas, antes do 15 de outubro do exercicio corrente.
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Pola presente propoño ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2017.

SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto coa documentación ca integra, ao  
Tribunal de Contas,  tal e como estabrece o artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei  
Reguladora das Facendas Locais 2/2004, de 5 de marzo, e, en cumprimento da Lei  
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidade  Orzamentaria  e  Sostenibilidade  
Financeira,  e  demás  normativa  concordante,  ao  Ministerio  de  Hacienda  y  
Administraciones Públicas.”

 

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Comisión 
Especial de Contas de data 3 de xullo de 2018. 

Ábrese o turno de intervencións  sucédense extractadas as seguintes:

Intervén  a  Sra.  Raquel  López  Rodríguez,  dicindo  que  cando un  grupo  vota  en  contra  do 
orzamento non ten sentido aprobar unha conta xeral. Manifesta que a interventora di que faltan  
informes, tamen que é necesario un inventario xeral e que os procedementos de contratación 
non se incorporan na memoria.

Intervén o Sr.  Francisco Javier  Rodríguez  Medela,  dicindo que xa  vimos a conta  pasou a 
tramitación e  pregunta cómo funciona a plataforma do Tribunal  de Contas.  Intervén a Sra.  
Interventora  explicando  que  hai  unha  plataforma  e  que  se  hai  problemas  comunican  as 
anomalías e despois mandan un informe dicindo que despois está todo correcto“(deficiencias 
archivo)”.

Intervén o Sr. Antón Fente Parada, dicindo que se nos da conta do que se gastou a pasada 
anualidade e que tamén hai un grado de non execución de máis do 14%. Hai que ver cales son 
as partidas onde quedou o groso sen executar (partida de arranxo deixáronse 108.000€ sen 
executar,  deixáronse  outros  76.000€ sen executar,  na  débeda deixase  pouco e execútase 
moito).

Alcalde.- Se a amortización de débeda o considera un gasto; é unha amortización duns gastos 
que se fixeron en anos anteriores.

Intervén o Sr. Antón Fente Parada, dicindo que asistencia social primaria, deportes … (quedan 
cantidades importantes sen executar) e por eso votaremos en contra.

Con posterioridade e tralo 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 (6), e co voto en contra do Grupo Municipal do PSG-PSOE 
(3), Por Chantada-Cup (1) e coa abstención do Grupo Municipal do Partido Popular 
(2), ACORDA:

 

PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2017.
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SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto coa documentación ca integra, ao 
Tribunal de Contas,  tal e como estabrece o artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais 2/2004, de 5 de marzo, e, en cumprimento da Lei 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidade  Orzamentaria  e  Sostenibilidade 
Financeira,  e  demás  normativa  concordante,  ao  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas.

7.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA DO  ORZAMENTO  XERAL  PARA O  EXERCICIO 
2018. EXPTE. 8/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA.

 

Pola Sra. Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do 
ditame emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Comisión Especial 
de Contas de data 3 de xullo de 2018.

Vista  a  proposta  da  Alcaldía  de  data  29/06/2018  que  transcrita  literalmente  é  do 
seguinte tenor

 

“VISTO o Proxecto de Orzamentos para o exercicio 2018.

VISTAS as alegacións presentadas ao Orzamento. por  D. Antón Fente Parada.

 

VISTOS os informes de secretaría 2018-0061 e de Intervención 2018-100.

 

Esta Alcaldía,

 

PROPÓN

1.    Desestimar a alegación nº1 por non poder executarse a Sentenza ao non ter os  
informes sectoriais favorables, a nº3 por non existir compromisos e o resto por non  
proceder.

2.    Aprobar  definitivamente  o  Orzamento  Xeral  do Concello  para  2018,  xunto  coas  súas 
Bases de Execución , e cuxo resumo por capítulos é o seguinte:

ESTADO DE INGRESOS
RESUMO POR CAPÍTULOS

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS

1 IMPOSTOS DIRECTOS 2.391.827,78
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2 IMPOSTOS INDIRECTOS 45.000,00

3 TAXAS E OUTROS INGRESOS 592.493,08

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.471.021,04

5 INGRESOS PATRIMONIAIS 4.508,06

6 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 381.444,35

8 ACTIVOS FINANCEIROS 0,00

9 PASIVOS FINANCEIROS 0,00

TOTAL DO ESTADO DE INGRESOS 5.886.294,31

  

ESTADO DE GASTOS
RESUMO POR CAPÍTULOS

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS

1 GASTOS DE PERSOAL 2.701.063,76

2 GASTOS CORRENTES E SERVIZOS 1.850.535,97

3 GASTOS FINANCEIROS 28.994,37

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 256.788,84

5 FONDO DE CONTINXENCIA 0,00

6 INVESTIMENTOS REAIS 676.583,04

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCEIROS 0,00

9 PASIVOS FINANCEIROS 372.328,33
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TOTAL DO ESTADO DE GASTOS 5.886.294,31

 

3.    O orzamento xeral, definitivamente aprobado, será inserido no boletín oficial da  
corporación, se o tivese e, resumido por capítulos de cada un dos orzamentos que  
o  integran,  no  da  provincia  ou,  no  seu  caso,  da  comunidade  autónoma  
uniprovincial.

 

Do orzamento xeral definitivamente aprobado remitirase copia á Administración do  
Estado  e  á  correspondente  comunidade  autónoma.  A  remisión  realizarase  
simultáneamente ao envío ao boletín oficial a que se refire o apartado anterior.

 

4.    O orzamento entrará en vigor, no exercicio correspondente, unha vez publicado.”

 

 

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Comisión 
Especial de Contas de data 3 de xullo de 2018. 

Ábrese o turno de intervencións e extractadas sucédense as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que pensa que ademais das alegacións do 
grupo Por Chantada non vamos a volver  a argumentar  e remitímonos á acta do Pleno de 
aprobación inicial.

Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que no Pleno de aprobación Inicial 
xa o falamos.

Intervención considera e así o manifesta que houbo un erro ó subir ó expediente. 

Intervén  o  Sr.  Antón  Fente  Parada,  dicindo  que  se  non  fose  por  esas  alegacións  que 
presentamos non saberíamos como está o da sentencia. Algunhas cousas parece que quedan 
aclaradas,  porque  aqueles  10.000€  que  se  meteron  non  tiñan  legalidade  de  acordo  cos 
informes de secretaría e intervención. Non sabemos en qué situación nos coloca porque vemos 
que  o  proxecto  non  se pode facer.  O que  dicimos  sobre  competencias  impropias  non  se 
contestou. O gasto de persoal. O dos contratos menores veñen facturas por un tubo. Neste 
punto  estamos  cada  vez  peor.  Sobre  a  alegación  da  Ponte  no  barrio  de  Ponte  hai  un 
expediente  Valedora  do  Pobo  que  solicitaba  informe.  A interventora  di  que  descoñece  a 
existencia de expediente algún, parécenos que volvemos ao punto inicial.

Alcalde.- O dos semáfaros foi unha proposta que fixo un técnico de Lugo. A Deputación di que  
farán os pasos elevados provisionales e marca a zona peonil, e cando se aprobe o PXOM será 
a ponte.

Estamos no punto de aprobación definitiva, agora é aprobalo definitivo ou non. Reitero o que ó 
mellor se pode pensar en facer modificación puntual.
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Con posterioridade e tralo 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 (6), e co voto en contra do Grupo Municipal do PSG-PSOE 
(3), Por Chantada-Cup (1) e coa abstención do Grupo Municipal do Partido Popular 
(2)  ACORDA:

 

1.- Desestimar a alegación nº1 por non poder executarse a Sentenza ao non ter os 
informes sectoriais favorables, a nº3 por non existir compromisos e o resto por non 
proceder.

2.- Aprobar definitivamente o Orzamento Xeral do Concello para 2018, xunto coas súas Bases 
de Execución , e cuxo resumo por capítulos é o seguinte:

ESTADO DE INGRESOS
RESUMO POR CAPÍTULOS

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS

1 IMPOSTOS DIRECTOS 2.391.827,78

2 IMPOSTOS INDIRECTOS 45.000,00

3 TAXAS E OUTROS INGRESOS 592.493,08

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.471.021,04

5 INGRESOS PATRIMONIAIS 4.508,06

6 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 381.444,35

8 ACTIVOS FINANCEIROS 0,00

9 PASIVOS FINANCEIROS 0,00

TOTAL DO ESTADO DE INGRESOS 5.886.294,31

  

ESTADO DE GASTOS
RESUMO POR CAPÍTULOS
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CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS

1 GASTOS DE PERSOAL 2.701.063,76

2 GASTOS CORRENTES E SERVIZOS 1.850.535,97

3 GASTOS FINANCEIROS 28.994,37

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 256.788,84

5 FONDO DE CONTINXENCIA 0,00

6 INVESTIMENTOS REAIS 676.583,04

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCEIROS 0,00

9 PASIVOS FINANCEIROS 372.328,33

TOTAL DO ESTADO DE GASTOS 5.886.294,31

 

3.- O orzamento xeral, definitivamente aprobado, será inserido no boletín oficial  da 
corporación, se o tivese e, resumido por capítulos de cada un dos orzamentos que o 
integran, no da provincia ou, no seu caso, da comunidade autónoma uniprovincial.

 

Do orzamento xeral definitivamente aprobado remitirase copia á Administración do 
Estado  e  á  correspondente  comunidade  autónoma.  A  remisión  realizarase 
simultáneamente ao envío ao boletín oficial a que se refire o apartado anterior.

 

4.- O orzamento entrará en vigor, no exercicio correspondente, unha vez publicado. 

8.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO XANTAR NA CASA. EXPT. 
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258/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA.

 

Pola Sra. Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do 
ditame emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Comisión Especial 
de Contas de data 3 de xullo de 2018.

Vista  a  proposta  da  Alcaldía  de  data  25/06/2018  que  transcrita  literalmente  é  do 
seguinte tenor

 

“VISTOS os artigos 183 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, os artigos 52 
e  seguintes  do  Real  Decreto  500/90,  de  20  de  abril,  as  Bases  de  execución  do  
orzamento para este exercicio e o artigo 8 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime  
xurídico do Sector Público.

 

VISTO  o informe do  Traballador Social con data 19/06/2018, sobre a liquidación do 
cuarto trimestre do exercicio 2017.

 

VISTO o RC por importe de 1.382,76€, Nº 3086.

 

Por todo o anterior, esta Alcaldía 

 

PROPÓN AO PLENO DA CORPORACIÓN

 

PRIMEIRO.- Aprobar e comprometer, no seu caso, e recoñecer as obrigas da seguinte 
relación:

Aplicación Concepto Importe

231/48904 Cuota  liquidación  Xantar  na  Casa,  cuarto  
trimestre do exercicio 2017

1.382,76€

 

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordó ao Departamento de 
Intervención-Tesourería para o seu coñecemento aos efectos oportunos.”

 

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Comisión 
Especial de Contas de data 3 de xullo de 2018. 

Ábrese o turno de intervencións que extractadas son as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que estamos sempre con recoñecementos e 
preguntan cómo traen esto agora se as facturas chegaron en marzo.
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Alcalde.- Esas facturas deben vir antes pero é a Xunta de Galicia a que non o mandan e veñen 
a ano vencido. Afortunadamente podemos facer este recoñecemento porque hai con que 
pagalo. O Concello aporta o 33% do custe para as persoas que disfruten disto.

Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que hai que pagar os gasto que se 
teñen. Ten que haber maior dilixencia.

Intervén o Sr. Antón Fente Parada, dicindo que a Xunta non está fina porque o rexistro non 
pode ser en marzo. Non entendemos porque ven agora a factura.

Alcalde.- Págase relixiosamente.

 

Con posterioridade e tralo 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 (6), e do Grupo Municipal do Partido Popular (2),  e coa 
abstención do Grupo Municipal do PSG-PSOE (2) e Por Chantada-Cup (1), ACORDA:

            PRIMEIRO.- Aprobar e comprometer, no seu caso, e recoñecer as obrigas da 
seguinte relación:

Aplicación Concepto Importe

231/48904 Cuota  liquidación  Xantar  na  Casa,  cuarto 
trimestre do exercicio 2017

1.382,76€

 

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordó ao Departamento de 
Intervención-Tesourería para o seu coñecemento aos efectos oportunos.”

9.-  MOCIÓN  DE  POR  CHANTADA-CUP  PARA  RESPONDER  Á  NECESIDADE 
DUNHA REDE COMARCALIZADA DE REFUXIOS DE ANIMAIS NA PROVINCIA DE 
LUGO. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA.

A Pola Sra.Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos, na sesión 
do día 03/07/2018.

Vista  a  Proposición presentada  por  don Anton Fente Parada,  en representación do Grupo 
Municipal Por Chantada-Cup, do tenor literal seguinte:
 

““EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O 29 de maio de 2018,  o Pleno Provincial  da Deputación de Lugo aprobou unha  

modificación de crédito para incorporar ao Orzamento provincial de 2018, mediante  
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suplemento  de  crédito,  un  importe  de  4.190.000  €,  dos  cales  200.000  €  están 

destinados para «facer unha canceira na zona sur de Lugo».

Dito refuxio de animais dará servizo a 22 concellos, na zona sur de Lugo. O Concello  
de Sarria, co paso do camiño de Santiago e o conseguinte aumento do número de  
animais  abandonados,  dependería  deste  macrocentro  de  Monforte  e  tamén  o  de  
Chantada, o cal dá idea da magnitude e orientación do proxecto.

A construción de refuxios de animais na zona sur de Lugo é unha necesidade e é  
execrábel que o ponto de recollida de animais de Chantada leve toda a lexislatura sen 
funcionar. Ora, a solución proposta, a modo de “macrocanceira”, entendemos que non  
é a acaída, dado que este tipo de centros de tan grandes dimensións orixinan máis  
doenzas, problemas de amoreamento e a conseguinte maior mortaldade de animais.  
Ademais, hai problemas para o transporte e resgate de animais, nomeadamente en  
concellos que non contan con policía local ou Garda Civil  nos que, evidentemente,  
tamén debemos pensar en coherencia cun modelo vertebrador do noso país, a Galiza.

O ideal é dotarse de pequenos refuxios de animais, que dean servizo a menor número  
de  concellos,  cunhas  dimensións  adecuadas  para  poder  ser  xestionados  por  
protectoras de cada zona,  que teñen un modelo de xestión que prime o benestar  
animal. Cando deste modelo de macrocentro se saque a concurso a súa xestión será,  
seguramente, só accesíbel a empresas privadas.

Mantendo o mesmo formato de financiamento (construción dos centros por parte da  
Deputación e achega dos Concellos) poderíase deseñar unha rede comarcalizada de  
refuxios de animais a nivel provincial, tendo en conta ás protectoras e asociacións en  
defensa dos dereitos dos animais da provincia de Lugo. Neste sentido, é coñecido que  
en Chantada agromaron diversas iniciativas e organizacións relacionadas co mundo  
canino.

Polo  anteriormente  exposto,  desde  Por  Chantada-CUP proponse  que  o  Pleno  da  
Corporación Municipal do Concello de Chantada adopte o seguinte ACORDO:

1. Solicitar á Deputación Provincial de Lugo o deseño e impulso dunha rede comarcal  
de refuxios de animais, cun modelo de refuxios de dimensións medias, que agrupen a  
varios  concellos,  evitando  macrocentros,  e  que  teña  en  conta  ás  protectoras  e  
asociacións en defensa dos dereitos animais da provincia.

2. Solicitar á Deputación Provincial de Lugo que, para o sur de Lugo, canto menos,  
exista

un refuxio de animais en Sarria, outro que abranga a comarca de Chantada e da Ulloa  
e outro para a de Lemos.

3. Solicitar á Deputación Provincial de Lugo que os refuxios de animais da provincia  
conten  cun  regulamento  exhaustivo  que  determine  exactamente  os  protocolos  de  
sacrificio eutanásico cando este sexa estritamente necesario, tal como estabelece a  
normativa de benestar animal vixente.

4. Solicitar á Xunta de Goberno Local a redacción dunha Ordenanza municipal sobre  
protección, benestar animal e tenza responsable de animais, para a súa aprobación  
en pleno antes do remate deste ano 2018.

5. Regular e mellorar as zonas de soltas de cans, habilitando novas zonas.

5.  Solicitar  á Xunta de Goberno Local  a realización dunha campaña informativa á  
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cidadanía sobre a nova Lei de benestar animal galega e sobre a tenza responsábel,  
así como unha campaña específica dirixida ao alumnado dos centros educativos.”

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Rexime Interior Urbanismo, Obras e 
Servizos, do día 03 de xullo de 2018.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Intervén  o  Sr.  Antón  Fente  Parada,  dicindo  que  explica  a  súa  moción.  Vai  na  liña  da 
modificación  da  Deputación  de Lugo no  seu  orzamento.  Todo apunta  a  que  o  destino  da 
canceira sexa Chantada.

Preocúpanos  os  modelos  de  centrar  estos  cans  nun  mesmo  lugar.  Acábanse  creando 
convenios con empresas privadas que non cumpran co protocolo de sacrificio. Mellor é ter  
refuxio e canceira pero cremos que mellor é ter unha canceira comarcalizada. Reclamamos 
unha ordenanza, tamén de convivencia por falta de civismo. Mellorar a zona de solta de cans, 
que se teña en conta este punto polo menos. Incidir tamén no ámbito educativo.

Intervén a Sra.  Raquel  López Rodríguez,  dicindo que é unha moción interesante polo que 
estamos desbordados ante o abandono de animais. Esta lei de benestar impón permisos que 
agora nos impiden poñer en marcha o punto de recollida de animais (Xunta). Non puido ser en  
Sarria pola imposibilidade de terreos dispoñibles por eso será en Monforte. Non é suficiente 
Monforte pero eso non quere decir que non se pode facer noutros Concellos. Esto é o comezo. 

Dende o ente provincial existe o máximo interese en que esto se xestione por protectoras. Xa 
se levou polo Concello de Chantada charla informativa. Os animais non son un xoguete (4 e 5 
puntos da moción creo que son imprescindibles).

Propoñemos unha enmeda se o ten a ben aceptala no 2º punto non propoñeríamos lugares 
concretos, senón que se incrementen o número de refuxios, porque haberá que estudialo. Polo 
tanto que se incrementan o número de refuxios  para o sur de Lugo….”

Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que coincido en crear ordenanza.

Alcade.- Na Deputación de Lugo estivemos 22 concellos e se nos expuxo o que se vai facer en 
Monforte. 22 Concellos nos comprometemos a facer o estudo pertinente para ver como os 22 
concellos vamos a facer esto. Dende o concello estamos apoiando a proposta da Deputación 
de Lugo. Gustaríanos que se tivese en consideración para o de Monforte o noso punto de 
recollida.  O  ser  cívico,  vai  na  educación  de  cada  un  e  de  educación  dos  donos.  Tanto 
reglamento e  ós que teñen animais son ós que se lles ten que meter na cabeza. Hai persoas 
que recibiron unha mala educación de cativo, é difícil despois corrixirse. Hai que dar exemplo.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que hai xente incívica pero o Concello ten 
mecanismos para solucionar o problema.

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102 CIF: P2701600E 
-concello@concellodechantada.com



22

 
CONCELLO DE CHANTADA

Alcalde.- O que non se consigue educando, sancionando é difícil. Se o proxecto da Deputación 
non vai adiante haberá que volver falar esto.

Sometese a votación a emenda e o pleno do concello de Chantada, co voto favorable 
do Grupo Municipal do PSG-PSOE (2) e Por Chantada-Cup (1), coa abstención do 
Grupo Municipal do Partido Popular (2),  e cos votos en contra  do Grupo Municipal 
INTA (6) ACORDA: 

Non aprobar a enmenda proposta

Con posterioridade e tralo 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 do PSG-PSOE (2) e Por Chantada-Cup (1) e cos votos en contra 
do Grupo Municipal INTA (6) e do Grupo Municipal do Partido Popular (2), ACORDA:

Non aprobar a moción presentada.

10.-  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  O  CAMIÑO  DA 

ESTRADA DE PESQUEIRAS A VILAMEÁ POR OUTEIRO. DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA.

A Pola Sra. Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos, na sesión 
do día 03/07/2018.

Vista a Proposición presentada por dona Raquel López Rodríguez, en representación 

do Grupo Municipal PS de G-PSOE, do tenor literal seguinte:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 
Dentro dos servizos que  debe  prestar una entidade local está o mantemento da rede 
viaria da súa competencia. No caso concreto de Chantada esta necesidade vólvese vital,  
xa que somos un concello extenso e cunha poboación diseminada en 36 parroquias que 
dependen do acceso rodado  para as súas vivendas e explotacións.
 

A pesares dos medios cos que conta o Concello para realizar os traballos necesarios nas 
pistas e camiños, non se están facendo apenas investimentos para a súa conservación 
continua. Aparte do parque de maquinaria propio   do que dispón  a brigada municipal, é 
destacable a importante achega que ofrece a Deputación de Lugo a través do Plan Único 
para  os  concellos  da  provincia,  que proporciona  recursos  para  investimentos  nos  
equipamentos locais e para a contratación de   persoal que   pode   reforzar os servizos 
públicos. Estos plans, outros como  os procedentes da Xunta de Galicia nin os inxentes 
ingresos   que   está   percibindo o  concello  do  Imposto de  Bens  Inmobles.   O goberno 
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municipal  só  se  lembra  das  infraestructuras  propias  cando   se  van  achegando   as 
eleccións  municipais, nun xesto de nula capacidade  de xestión do patrimonio público e 
de electoralismo barato.
 

Por todo o concello se   poden   atopar exemplos   deste abandono e de  compromisos 
esquecidos   do  goberno municipal,  cuxas  consecuencias   sofren  os veciños.   No  caso 
concreto da parroquia de Sabadelle ternos ante nós un caso claro deste desgoberno:  o  
camiño  público que parte da estrada de Santa  Rosa a Pesqueiras e que remata no lugar 
de Vilameá, pasando polo lugar de Outeiro.
 

Dende hai anos este camiño atópase nunhas condicións lamentables, e os esforzos que os  
propios veciños  están facendo, cedendo  terreos para amplialo e incluso mercando novos 
espazos topan coa nula colaboración para   a pavimentación adecuada,   a pesares dos 
multiples compromisos da alcaldía a este respecto   dende   hai anos xa. Únicamente se 
prestou a axuda da maquinaria para retranquear uns peches de fincas,  pero o estado do 
firme é penoso,   unido a unha ampliación de plataforma que segue tras moito tempo en 
terra   por falta de pavimento. Ademáis hai   ramais de acceso a explotacións nos que se 
acumula  a auga   no   inverno,  convertindoos  en   impracticables.  As imaxes que   se 
adxuntan dan bo testemuño deste estado.

Por todo o anteriormente exposto, proponse ó Pleno Municipal a adopción  do seguinte:
 

ACORDO

 

 

1.-  Instar  ó Goberno  Municipal  a que  de  forma  urxente  se  proceda  á  reparación  e 
pavimentación do camiño da Estrada de Pesqueiras a Vilameá por Outeiro e ramais.”

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Rexime Interior Urbanismo, Obras e 
Servizos, do día 03 de xullo de 2018.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que algún dos que estamos aquí 
vivimos  en  núcleos  rurais  e  o  despoboamento  nos  ameaza.  Non  temos  rede  de 
saneamento no 90% de aldeas, non hai traída de auga (pozos), fáltanos transporte 
tamén o estados das estradas. Esta é irrenunciable (esta proposta) polo tempo que os 
vecinos levan esperando por ela. Rogamos que amose dilixencia.

Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que apoiamos esta moción 
pero que se arranxen as que o necesiten.
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Intervén o Sr.  Antón Fente Parada,  dicindo que tamén se arranxe  a de Hermida, 
Sequeiras, Vilauxe – Andemil.

Interven ó Concelleiro don Jose Castor Novoa dicindo que a de Vilauxe, Andemil alí 
onde está destrozada é porque hai veciños que teñen tractores pesados e onde se xira 
(é por causa dos tractores).

Alcalde.- Pido disculpas porque no seu momento os vecinos nos propuxeron ampliar a 
pista,  os  veciños  ensancharon  e  nós  non  cumprimos.  Estropeouse  o  camión  e 
andiveron no taller buscando pezas e encontrouse non desguace peza e tan pronto 
esté dispoñible se regará nas pistas (Dende Amdedo hacia Tarrío se regará). Imos 
intentar peinar todo o concello se a interventora nos deixa gastar.

Con posterioridade e tralo 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, 
da unanimidade dos concelleiros presentes ACORDA: 

Instar  ó Goberno  Municipal  a que  de  forma  urxente  se  proceda  á  reparación 
 e pavimentación do camiño da Estrada de Pesqueiras a Vilameá por Outeiro e 
ramais.”

11.-  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA SOBRE  O  ARRANXO  DE 

RÚAS  NO  CASCO  URBANO  DE  CHANTADA.  DITAME  DA  COMISÓN 

INFORMATIVA.

A Pola Sra. Secretaria de conformidade co disposto no artigo 93 do ROF dáse conta do ditame 
emitido pola Comisión Informativa de Rexime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos, na sesión 
do día 03/07/2018.

Vista a Proposición presentada por dona Raquel López Rodríguez, en representación 

do Grupo Municipal PS de G-PSOE, do tenor literal seguinte:

“O  mantemento  do patrimonio  municipal  e  a infraestructura  viaria  é  unha 
competencia propia dos concellos, tal como   sinala  lo seu artigo 25 a Lei 
Reguladora das Bases do Réxime Local. Ademáis as rúas soportan as redes 
de abastecemento e saneamento de augas, competencia tamén básica segundo 
a norma legal.
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O Concello de Chantada  posúe unha serie  de recursos que lle  permiten facer as obras 
de conservación e mantemento  necesarias  para  manter a operatividade da rede viaria das 
rúas.  Aparte  do parque  de  maquinaria propio  do  que dispón  a  brigada  municipal, é 
destacable a importante achega que ofrece a Deputación de Lugo a través do Plan Único 
para  os  concellos  da  provincia,  que proporciona  recursos  para investimentos  nos 
equipamentos locais e para a   contratación de  persoal que   pode   reforzar os servizos 
públicos. Estos plans, outros como  os procedentes da Xunta de Galicia nin os inxentes 
ingresos que está percibindo o concello do Imposto de Bens Inmobles. Tampouco parece que 
haxa ningún tipo de intento do goberno local  para acadar convenios de colaboración que 
revirtan nas infraestruturas locais con colaboración de entes como a Consellería de Medio 
Ambiente  e  Ordenación  do  Territorio  ou  Augas  de  Galicia.  A  política  deste gobérno de 
culpar a todos da súa inacción permanente xa é sobradamente coñecida.
 

As rúas da vila de Chantada  son  fiel  reflexo desta falta  de iniciativa.  Nos  últimos anos 
son  contadas  as  actuacións   que  se  levaron  a   cabo  no  casco  urbano  e  a  falta  de 
investimento estase deixando notar.  O deterioro  máis visible está  no pavimento da zona  
rodada e nas beirarrúas, pero tamén comeza a ser necesaria unha renovación das redes de 
abastecemento e saneamento, cuxa antigüidade  é   importante e en gran parte está realizada 
en materiais hoxe inadecuados como  por exemplo o fibrocemento.
 

Por todo o anteriormente exposto, proponse ó Pleno Municipal a adopción do seguinte:
 

 

ACORDO

 

1.-  Instar  ó Goberno   Municipal   a que   de forma   urxente  se   proceda   á   reparacion   e 

pavimentación dos firmes, e estudar a renovación dos servizos nas rúas seguintes:

 

•   Tras dos Fornos

•   Vista Alegre

•   Ramón y Cajal.”

VISTO o Ditame favorable da Comisión Informativa de Rexime Interior Urbanismo, Obras e 
Servizos, do día 03 de xullo de 2018.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que as rúas da vila tamén merecen 
arranxo. Tamén García Arias e Poeta Añón, dixémolo na comisión informativa.

Alcalde.- Non vamos a apoiar esta moción porque temos as medicións coas baixas do 
plan único e tamén con fondos propios. Se se pode facer antes das festas e senón 
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despois en outubro. Hai máis rúas todavía, pero di (Alcalde) está todo preparado, pero 
se hai dispoñibilidade orzamentaria.

Con posterioridade e tralo 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, 
da unanimidade dos concelleiros presentes ACORDA: 

1.-  Instar  ó Goberno   Municipal   a que   de forma   urxente  se   proceda  á 
 reparacion   e pavimentación dos firmes, e estudar a renovación dos servizos nas 
rúas seguintes:

 

•   Tras dos Fornos

•   Vista Alegre

•   Ramón y Cajal.”

12.- MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA.

De acordo co disposto no artigo 91.4 do ROF e por tratarse dunha sesión ordinaria, o 

Sr.  Alcalde-Presidente  pregunta  se  algún  grupo  político  desexa  someter  á 

consideración do Pleno por razón de urxencia, algún asunto non comprendido na Orde 

do  día  que acompaña á  convocatoria  e  que non ten cabida no punto  de rogos e 

preguntas.

Interven neste punto da orde do día a concelleira dona Raquel López Rodríguez, 
dicindo que debemos facer unha declaración pola falta de fisioterapeuta no Centro de 
Día.

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que sí porque por cada persoa aportamos 900€ que está 
no centro de día ó ano. De aí podemos deducir gastos imprevistos e quedaría unha 
cuantía liquidamos eso e collemos nós o persoal e dixenllo alí.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que mandaron unha educadora pero 
non unha fisioterapeuta.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: O Pleno por unanimidade dos presentes mostran o 
seu acordo en reivindicar a necesidade de fisioterapeuta no centro de día.
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PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

 

 

 

13.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

O Sr.Alcalde, cumprindo co disposto polo artigo 42 do ROF, dá conta de Resolucións 
adoptadas dende a anterior sesión ordinaria.  

 

14.- DACIÓN DE CONTA DE REPAROS DE INTERVENCIÓN 15 a 54, 56 a 59 e 61, 
62 DE 2018 E INFORMES DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 01 E 02/2018.

A efectos de cumprir co disposto no artigo 218.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais.

 

15.- ROGOS E PREGUNTAS.

PSdeG-PSOE (Sra. Raquel López Rodríguez).

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que ó ver tantos reparos desta vez 
asusteime. Hai clásicos. Reparo 17: postos estructurais, risga, saf, falta publicidade, 
socorrista, nómina, fraccionamento). Omisión de fiscalización nova figura, pódenos 
explicar?, como infracción moi grave.

Alcalde.- Haberá entonces que paralizar o Concello. Estos contratos menores hai que 
cubrir  unhas fichas.  Dalgún lado  sale  o  aforro  do  concello.  A este  concello  se  lle 
cobraba máis e empezamos a pagar o día. Eu estou tranquilo.

Entre o Concelleiro don Diego Otero e eu nos machacamos e pedimos precios a un 
sitio e a outro. Ó precio reparado podémoslle decir que se busque outro mellor.

O gobernó central dalles traballo a secretaría e a intervención. Os males deste país 
non estaban nos concellos. Este novo goberno ó mellor pode volver á senda realista. 
No día de hoxe hai que ser valiente para ser alcalde. E que fago? Paralizo o concello?. 
Estiven lendo as consecuencias que poden ter.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que fala de “omisión moi grave”. Non 
pasaron a fiscalización.
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A Sra. Interventora explica que é polo novo regulamento da función interventora. Os 
últimos informes van no sentido do nuevo reglamento.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, preguntando pola transferencia crédito de 
30.000€ do decreto 262 e contéstaselle que foi para o obradoiro que está solicitado.

Raquel pregunta polo PXOM; hai expectativa. estase na fase de adxudicación a nova 
empresa ou cesión a EPTISA.

Continúa Dona Raquel coa Limpeza de solares e di que en novembro 2015 hai unha 
moción e vemos que se fixeron cousas pero lembramos o incumprimento.

Menciona que emitiu sentencia contra o concello por non levar a cabo actuación por 
non cumprir.

Di que o IBI subiu do 0.6 ao 0.66 e pasaron de novo o 0.6. Aprobaron moción e 
dixeron que traerían proposta en setembro. Alcalde.- A intención é aprobar os 
presupostos este ano. Baixar IBI de rústica deberá ser informado por intervención e 
bonificacións nas granxas.

Insiste Dona Raquel que hai moitas multas da Confederación Hidrográfica.

Alcalde.- A solución de Chantada é unha nova depuradora que xa se lle explicou ó 
presidente da Confederación. Fai anos se realizou unha mellora e pagouse un canon 
de vertido. Agora a empresa deriva culpas compartidas e agora lle vamos a repercutir 
á empresa Viaqua. Outra solución intermedia é o tanque de tormentas.

O Concello de Chantada ten 320 núcleos e é difícil levar a depuración.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, preguntando se un aballador do 
depuemprego pode estar traballando noutra casa

Alcalde.- Nós non nos metemos e terá que pedir a compatibilidade antes.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que as cubas feira do viño / Vimos 
que van as cubas a Portomarín e pregunta de quen é o transporte e se hai seguro.

Don Manuel Diéguez.- Está supervisado por nós e veñen eles a por elas.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que vimos ás alegacións a casa 
Macán e vos felicitamos.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que na clausura das Escolas 
Deportivas convidaron ó PP e a nós PSOE e CUP non.
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Alcalde.- Non o sei, queda anotado para a próxima.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, preguntando polos do carteis Plan Único.

Alcalde.- Ponse un para todo o investimento.

Intervén Don Hector Ledo, propoñendo a seguinte relación de pistas para arranxo por 
parte do concello:

Pista que transcorre entre Boán e a Lucenza, Vilaseco e Quintela de Seoane, Vilaseco 
e  Noxílde,  Riazón e  a  Arca,  Riopedroso  e  Romeo,  Solar  Sta.  Eugenia  por  Sitiós, 
Quinteliña  Aspai  pasando  por  Brigos,  Alto  de  Ramos  Pereira,  os  tres  accesos  a 
Nandulfe, Sta. Rosa Piedrafita,  Sta. Rosa Pesqueiras, Pesqueiras a Ribeiras,  casa 
grande a Adegas Amedo pola Pena, Queixeiros a Senra, (limpar dende as adegas 
Amedo os Queixeiros), de Vilariño Arcos a Barrio, San Cristovo a Ferreiros por Nande, 
de Piñeiro a Randolfe, Esmoriz Bermún, do Pacio a antigua carretera de Lalín, do 
Pacio a Fornas de Baixo, do Convento ó polígono pasando por Outeiro e as Corneas, 
das Corneas o polígono, de Pereira a Baltar, da Lagoa Brandián pasando por Sandiás, 
Sandias  Vacariza,  Outeiro  Alta  dos  camiños,  Alto  do  Camiños  Pénso,  Pousada  o 
Pacio, Pousada Paderne, acceso a Quinzán das Peras e Padeerne Garabelos.

Alcalde.- Para facer esa rexeneración ó mellor non chegan 2000000€.

Héctor.- Se os da madeira veñen a destrozar as nosas pistas haberá que darlles un 
toque.

Alcalde.- Faremos as que poidamos. Mentras non se rexeneren como é debido a 5€ 
por metro ese é o precio. Vamos intentalo.

Héctor.- Si se arreglan pero non se drena non hai arranxo.

Polo Grupo do PP, Don Fancisco Javier Rodríguez Medela:

Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que nos reparos estamos 
asustados “omisión expediente de requisitos imprescindibles”.

Menciona tamén que na Xunta de Goberno Local fálase de cambiar a parada de taxis 
e pregunta se se falou con algún veciño.

Sr. Alcalde.- Nós queríamos remodelar a plaza de Galicia.

Sr. Manuel Diéguez.- Volvería o seu lugar orixinal.
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Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que  na Xunta de Goberno 
Local 5 de xuño hai escrito de Customdrinks que piden que se modifiquen as tarifas.

Sr.  Héctor.-  Di  que  a  esa  empresa  se  refería  por  unhas  cubas  de  auga  que  lle 
comprou.

Alcalde.- O que fai Estrella Galicia é porque lle parece que as tarifas que lle cobra 
Viaqua son excesivas.

Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que na Xunta de Goberno 
Local 19 de xullo se solicita o obradoiro e estamos de acordo e pregunta se se vai 
pedir permiso a patrimonio.

Menciona o concelleiro Manuel Diéguez que estos días no Concello non hai correo 
electrónico nin a páxina web.

Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, dicindo que no PXOM si se mantén 
a outra empresa,  haberá que facer a contratación o mellor que se pode.

Polo Grupo de POR CHANTADA-CUP, Don Antón Fente Parada:

Intervén o Sr.  Antón Fente Parada, repetindo unhas pistas (relación).  E contesta o 
Alcalde que algunhas vanse facer.

Informa o Sr. Antón Fente Parada que hai axudas a empresas e mocidade DOGA que 
entendemos que o concello se pode acoller. Di que a liña axuda laboratorios no rural 
sería interesante.

Sobre o Informe da valedora de 2017  que se fai referencia varias queixas e a nivel  
provincial, e entendende que se o concello ten tantas queixas é o mellor porque non 
se traballa ben.

Intervén o Sr. Antón dicindo que hai un escrito que informa que se elabore e se aprobe 
plan do incendios forestais e plan obrigas perigosas e plan protección e pregunta se se 
elaborou.

Alcalde.- non o sei decir. Algo se fixo ó respecto.

Di  o  Sr.  concelleiro  que  é  preciso  que  dotar  a  partida  de  emerxencia  social  e  a 
necesidade de facer ordenanza.
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Intervén o Sr.  Antón Fente dicindo que o Informe da Deputación de Lugo sobre o 
edificio do SAREB  pensamos que sirve de pouco. Fai referencia a falta de rigor no 
procedemento e haberá que declarar a caducidade e incoar reposición legal. Se pedía 
informe xurídico e votamos

Pregunta o Sr. Antón Fente Parada quén solicita a aprobación do PXOM 

Alcalde.- Non sei, hai trámites que pasar.

Pregunta o concelleiro pola compatibilidade dun traballador

Alcalde.- Non sei se é o mesmo traballador que falaba Raquel do PSOE.

Di Sr. Fente Parada,que nos fondos europeos sobre enerxías renovables non aparece 
Chantada.

Alcalde.- Estivemos falando cunha empresa para renovar as luces.

Di o Concelleiro que nas piscinas hai casos que se devolven recibos.

Alcalde.- Se non o fixeron por escrito a baixa. O programa informático tense dende fai 
pouco.

Pregunta o Sr. Fente polas mámoas no Faro.

Alcalde.- Falei co alcalde de Rodeiro para ir a velas e coidalas doutra maneira.

Pregunta o Concelleiro pola ordenanza sobre terrazas (data aproximada).

Pregunta o Sr. Fente Parada polos expedientes da APLU xa que fai tempo que se 
adoptou a moción.

Alcalde.- Hai cinco ou seis expediente con problemas serios, solo nos piden licenzas 
obras. Parecen que levan meses tranquilos. Fixéronse tres entrevistas e hai que dar 
tempo.

Intervén o Sr. Antón Fente mencionando as sentencia condenatorias de despidos. Hai 
que correxilo.

Alcalde.- é un tema de servizos sociais e queda unha bolsa, cada contrato leva un 
reparo, e falamos de contratar a unha empresa e non se pode facer. O servizo non o 
podemos paralizar. Estamos entre a legalidade e a necesidade.

O traballador de parque e xardíns ganou sentencia de que é encargado e por eso ata 
que non haxa RPT hai que telo.
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Pregunta o Sr. Concelleiro pola sentencia Xulgado Contencioso-Administrativo de 
Hotusa para paralizar a actividade.

Alcalde.- Está recurrida ou en trámite de recurso ó TSX Galicia.

Intervén o Sr. Antón Fente Parada, dicindo que non vimos licencia para avda. de 
Portugal polo mismo caso. Responde o Alcalde que iso faise por comunicación previa 
e está a petición no Concello.

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

          Vº e pr.
     O Alcalde, 

 Manuel L.Varela Rguez. 
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