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CONCELLO DE CHANTADA

BORRADOR 

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA 
CORPORACIÓN DO 27 DE DECEMBRO 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 vintesete de decembro 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 Réxime Local, no sucesivo LRBRL, e concordantes, en 
primeira convocatoria, constitúese o Pleno do Concello deste municipio, con asistencia dos 
relacionados a continuación.

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

      Asisten:

Sres/as. Concelleiros/as:
      

Grupo Municipal de INTA: D. José Castor Novoa Fernández, D. Diego Otero Veiga, D. 
Juan Alberto Diéguez Fernández,  Dna. Salud Sotelo Sotelo,  don Manuel Diéguez Carballo e 
dona Pamela Fernández Águila

Grupo Municipal do PSG-PSOE: Dna. Raquel López Rodríguez e  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.
            

Secretario: Jesús Angel Ledo Cores, acc. s/ Decreto 2018-559 do 26/12/2018.

Interventora Municipal: dona Cristina González Santín.

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

PARTE RESOLUTIVA

UNICO.-  APERTURA DE EXPEDIENTE  Á  EMPRESA VIAQUA GESTIÓN  INTEGRAL DE 
AGUAS DE GALICIA,  S.A.U.  POR INCUMPRIMENTO DE CONTRATO.  Dase lectura polo 
Secretario ao ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos 
do día 17 de decembro de 2018 como segue:
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“Visto  que  con  rexistro  de  entrada  do  Concello  de  Chantada  nº  218-E-RC-5271,  de  data 
07/12/2018 presentouse solicitude por parte dos concelleiros dona Raquel López Rodríguez, 
dona  María  Jesús  Rodríguez  López,  don  Héctor  Ledo  Rodríguez,  don  Francisco  Javier 
Rodríguez Medela, don Manuel Javier Goyanes Cereijo e don Antón Fente Parada, para que se 
procedese á convocatoria de sesión extraordinaria do Pleno do Concello para tratar, en virtude 
das  consideracións  expostas  na  súa  solicitude,  como  asunto  a  apertura  de  expediente  á 
empresa VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U por incumprimento do 
contrato. 

Na Comisión Informativa ábrese o turno de debate no que intervén o Sr. Alcalde pedindo en 
primeiro lugar desculpas polo horario de celebración da sesión. 

A continuación  comenta  que  o  asunto  que  plantexan  os  membros  solicitantes  da  sesión 
extraordinaria é un tema delicado e complexo, e que o Concello non está en condicións de abrir  
un expediente xa que habería que demostrar que se lle está vendendo auga a unha empresa 
que está ubicada no Concello de Chantada a cal tiña solicitada a conexión con VIAQUA, e 
estivo pagando pola auga ata que no mes de maio deste ano xa a conectaron. Di que parece 
que nun primeiro momento a auga se collía no Mercado Gandeiro pero que en ningún momento 
o Concello quixo que se captara dende aí.

Comenta o Sr. Alcalde que está por dilucidar se esta empresa (VIAQUA) pode vender a auga 
ou non, pero que en todo caso o Concello o que ten que esixir é que os cidadáns de Chantada  
non lle falte auga e se lle de un mellor servizo y que ademais os cidadáns de Chantada non 
sufriron desabastecemento.

Continúa o Sr. Alcalde dicindo que este Concello neste momentos non pode facer un rescate da 
concesión. Di que en maio poderao facer quen veña. No momento que se dixera que se está  
incumprindo flagrantemente habería que adxudicalo a outra empresa e que esta nova asumise 
o lucro cesante.  Engade que non se trataría so do suministro senón tamén a depuración,  
ademais que este Concello non ten capacidade para a xestión directa con persoal cualificado.  
Comenta que segundo os  seus cálculos  VIAQUA vendeu a esa empresa apoximadamente 
nestes anos quince días da cantidade que lle suministra ós veciños de Chantada. As augas son 
públicas e non sei se poden facer ese uso da auga se non hai unha prohibición expresa, xa que 
se vende tamén noutros casos a piscinas.

Comenta o Sr. Alcalde que se falou de facer unha auditoría porque so co que se plantexa non  
habería por onde collelo. Se nós seguimos despois das eleccións estaría disposto a facela pero 
de toda a concesión.
Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que eles non piden a rescisión do contrato e 
que  non  votarían  a  favor  do  rescate,  que  eles  parten  dos  informes  de  Secretaría  e  de  
Intervención que obran no expediente, xa que o que non se pode consentir dende o Concello e 
que poida permitir esa actuación.
Contesta  o  Sr.  Alcalde,  dicindo  que  VIAQUA  preguntoulle  qué  cidadáns  de  Chantada 
presentaron queixas do mal funcionamento do servizo e que ademais tamén lle dixeron que 
eles tamén dispoñen do seu equipo xurídico. 
Intervén  a Sra.  Raquel  López Rodríguez,  manifestando que se non estaban facendo unha 
ilegalidade,  porqué  non  avisaron  ó  Concello.  Contesto  o  Sr.  Alcalde  dicindo  que  lle  da  a 
impresión de que este non é motivo suficiente  para abrir  expediente  poidendo haber mais 
cousas.

Comenta a Sra. Raquel López que o que eles queren e que isto non quede impune e que 
estaría ben se se pode enviar o acontecido a Augas de Galicia e a Confederación Hidrográfica.

Intervén o Sr. Manuel J. Goyanes, dicindo que a concesión é a que estipula as condicións da  
auga.
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Conclúe o Sr. Alcalde dicindo que o grupo de goberno non están pola labor de abrir expediente  
nestes termos pero o que sí se podería facer entón é coa valoración dos feitos, trasladarllo a 
Augas  de  Galicia  e  á  Confederación  Hidrográfica  e  acudir  a  outras  entidas  para  pedir 
asesoramento.
Conclúe a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que eles non van a aceptar sen mais, como 
se nada pasase pero que sí aceptarían entón o que comenta o Sr. Alcalde en canto o traslado 
do acontecido a Augas de Galicia e á Confederación Hidrográfica.

Vista  a  atribución  que  confire  a  este  órgano  colexiado  o  artigo  123  do  Regulamento  de 
Organización,  Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por  Real 
Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, coa reserva de voto para o pleno do Grupo Municipal  
do Grupo Municipal INTA (5), do concelleiro do Grupo Municipal do PP (1) e dos concelleiros do 
PSG-PSOE (1), quedou sometida a ditame a seguinte proposta:

ÚNICO: “Apertura de expediente á empresa VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE 
GALICIA, S.A.U por incumprimento do contrato”

Iníciase debate intervindo en primeiro  lugar  a  Sra.  Raquel  López Rodríguez,  aludindo aos 
informes  obrantes  no  expediente  de  intervención  e  secretaría,  manifestando  que  queda 
constatado  que  a  empresa  adxudicataria  do  servizo  vendeu  auga  sen  autorización  e  sen 
contador e coa agravante de que parte desta venda se fixo durante unha época de seca estival 
e na que a propia empresa conminaba aos usuarios a un consumo responsable. Continúa coa 
lectura dun parágrafo dun dos informes que constan no expediente que aluden á irregularidade 
na actuación da empresa. Remata dicindo que non van a consentir en que estas actuacións 
prescriban e que a empresa non sufra ningún tipo de consecuencias e que o seu grupo non ve 
inconvinte en que se solicite informe de Augas de Galicia e da Confederación.

Intervén a seguir o voceiro do PP, Don Francisco Javier Rodríguez Medela para manifestar o 
lapso temporal  que ten sofrido este expediente que se iniciou xa o 23 de xaneiro de 2017 
cunha  pregunta  do  seu  grupo.  Continúa  facendo  alusión  a  unha  cláusula  no  prego  de 
condicións que dí que non se pode vender a auga sen autorización da Xunta de Goberno Local  
ou Pleno e xa que logo entende se deben de tomar medidas neste senso.

Intervén Don Antom Fente Parada facendo alusión aos antecedentes na adxudicación deste 
servizo que nos leva a esta situación xa que os pregos estan desfasados e non dan cabida á  
situación actual se ben, os propios pregos prevén sancións para faltas graves. Dende o seu 
punto de vista deberíase de abrir o expediente e aplicar as sancións que prevén os propios 
pregos e que se fixan en 600 euros por día de venda irregular de auga. Todo o que sexa non  
abrir  expediente  parécelle  unha  tomadura  de  pelo  e  atentar  contra  a  dignidade do  propio 
concello e dos cidadáns. Continúa a dicir que aproveitando a tesitura deberíaselle de esixir á 
empresa  adxudicataria  que  confeccione  os  informes  sobre  renovación  e  mellora  de 
canalizacións,  depuración de augas etc,  informes que está  obrigada a facer  e  presentar  a 
propia empresa.

Intervén o Sr. Alcalde para manifestar  que o que hai  que facer  e confeccionar para a súa 
aplicación un Regulamento do Bo Uso da Auga como co que xa contan outros concellos. Fai 
alusión a unhas táboas de consumos donde se fai constar o consumo global e a porcentaxe da 
empresa á que vendeu a auga. Informa tamén sobre dos consumos efectuados polo propio 
concello,  nos  que estamos sobrepasados e non obstante a empresa non actúa.  Insiste na 
confección dun Regulamento e que a empresa, que opera neste municipio, xa ten instalado o 
correspondente contador. Entende que coa apertura de expediente non se vai a conseguir ren,  
entendendo que unha auditoría  interna sería  unha posible  solución.  Avanza  que se van a 
solicitar  informes  de  Augas  de  Galicia  e  Confederación  Hidrográfica  do  Miño-Sil  e  que 
precisamente ten unha entrevista concertada coa responsable de augas de Galicia. Continúa 
manifestando as consecuencias negativas que tería o posible rescate do servizo.
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Intervén novamente a Sra. López Rodríguez e solicita que conste en acta que: “Non podemos 
dicir que estamos a favor da rescisión do contrato sen que existan informes que o avalen, nin a  
favor nin en contra se non hai ningún informe xurídico ou económico que diga se o Concello  
pode asumir ou non o servizo. Ese sería o momento do debate”.

Segue dicindo que non é cuestión da cantidade vendida, “como se son 5 litros” a infracción 
existe. A seguir pregúntalle ao Sr. Alcalde sobre se se van a solicitar os informes de Augas de 
Galicia e Confederación sobre da idoneidade da apertura de expediente ao que o Sr. Alcalde lle 
resposta afirmativamente e,  xa que logo, a voceira anuncia voto favorable a esta proposta.

Intervén novamente o Sr. Rodríguez Medela manifestando a coincidencia co Sr. Alcalde no de 
solicitar  os  informes  dos  citados  organismos  de  augas  e  vacia,  aludindo  ás  protestas  e 
preguntas veciñais sobre a recollida de auga pola empresa no Mercado Gandeiro.

Volve a  intervir  o  Sr.  Fente Parada para manifestar  que o seu grupo apoia  a apertura  de 
expediente por ser competente o pleno, sen que isto teña que ver coa solicitude dos informes 
que se consideren necesarios e preceptivos. A competencia para a apertura do expediente está 
no concello pleno e non é incompatible esta apertura do mesmo coa solicitude de informes.

Rematadas as  intervencións  polo  Sr.  Alcalde anúnciase o inicio  da votación do ditame da 
Comisión Informativa de Réxime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos do día 17 de decembro 
de 2018 de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROFco seguinte resultado:

VOTACIÓN:

-VOTOS A FAVOR: -GRUPO MUNICIPAL do PS de G-PSOE (3VOTOS)
      -POR CHANTADA CUP (1VOTO)

-VOTOS   EN CONTRA: GRUPO MUNICIPAL  INTA (7 VOTOS)

-ABSTENCIÓNS: GRUPO MUNICIPAL DO PP (2)

Á  vista  do  resultado  da  votación  rexéitase  a  adopción  do  acordo  proposto  no  ditame  da 
Comisión Informativa do 17 de decembro de 2018.

A seguir e como se tiña formulado durante o debate proponse por unanimidade a votación para  
a adopción, no seu caso, do seguinte acordo: 

“Solicitar de Augas de Galicia e Confederación Hidrográfica do Miño-Sil  informes sobre da  
idoneidade na apertura de expediente á empresa concesionaria do servizo de augas e rede de  
sumidoiros do Concello de Chantada, mediante a remisión do presente acordo”

Votouse a proposta que foi aprobada pola unanimidade dos membros da corporación e xa que 
logo acordouse:

UNICO.-Solicitar de Augas de Galicia e Confederación Hidrográfica do Miño-Sil informes sobre 
da idoneidade na apertura de expediente á empresa concesionaria do servizo de augas e rede 
de sumidoiros do Concello de Chantada, mediante a remisión do presente acordo.

Non habendo máis asuntos a tratar, o Sr.Alcalde-Presidente levanta a sesión sendo as vinte 
horas e corenta minutos do expresado día, de todo o cal eu, Secretario certifico.
                 Vº e pr.
               O Alcalde,
 Manuel Lorenzo Varela Rguez
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