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CONCELLO DE CHANTADA

BORRADOR 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN 

DO 12 DE NOVEMBRO 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 doce de novembro 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,  D.  Héctor  Ledo 
Rodríguez e  Dna. María Jesús Rodríguez López.
     

Grupo Municipal do Partido Popular:  D. Francisco Javier  Rodríguez Medela e 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 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.
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CONCELLO DE CHANTADA

1.-APROBACIÓN  DA ACTA DA SESIÓN  ANTERIOR:  ORDINARIA DE  DATA DE  10  DE 
SETEMBRO 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 á devandita acta, no seu momento distribuída.

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 10 de setembro de 2018: 

.- Por parte da portavoz do Grupo Municipal do PSG-PSOE, manifesta que na páxina 19 do 
borrador da acta onde pon “Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, dicindo que existe gran 
absentismo laboral”, debe dicir “Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, preguntando se existe 
gran absentismo laboral”.

PARTE RESOLUTIVA

2.-  FIXACIÓN  DE  FESTIVOS  LOCAIS  PARA  O  ANO  2019.  G-1184/2018.  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 05 
de novembro de 2018.

Vista a proposta da Alcaldía de data 30/10/2018 que transcrita literalmente é do seguinte tenor:

“Visto  o  escrito  da Delegación Territorial  de Lugo da Xefatura Territorial  da Consellería  de  

Economía,  Emprego e Industria,  no que  expoñen en  relación  á  elaboración  do  calendario  

laboral, que deberase remitir a esa Delegación notificación na que se determinen os dous días  

que para todo ó termino municipal se fixen como festas locais.

PROPOÑO Ó PLENO MUNICIPAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

PRIMEIRO.- Determinar como festividades locais:

.- 27 de agosto, “Festa da empanada”.

.- 18 de outubro, “San Lucas” .
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CONCELLO DE CHANTADA

SEGUNDO.-  Que  se  notifique  o  presente  acordo  á  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de  

Economía, Emprego e Industria.”

Visto o  Ditame favorable da Comisión Informativa de  Réxime Interior,  Urbanismo, Obras  e 
Servizos de data 05 de novembro de 2018.

Ábrese o turno de intervencións que extractadas son as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, manifestando que volvemos ir tarde no envío nas 
datas  pero  neste  caso  nos  autorizaron  para  remitilas  mais  tarde.  Engade  que  sempre  se 
contemplan as mesmas datas e que habería que estudar outras non solo o San Lucas. Sempre 
se di que se vai estudar pero nunca se convoca ós grupos, puidendo ser mais útiles outras 
datas, como o martes de entroido.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, dicindo que o van a aprobar por manter a tradición e se se  
pode, outro ano, estudar outras datas.

Intervén o Sr. Fente Parada, dicindo que non pasou polo Pleno o ano pasado. Falouse de que 
se ía intentar buscar un acordo. Podíase por parte do goberno enviar as propostas previamente 
para debater e di que non se lles consultou.

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que despois de maio do ano que ven, poderase falar. Estamos 
dispostos a consensualo. Outros que estiveron aquí non o cambiaron. Para o ano haberá que 
facer outras cousas dende o comezo de lexislatura.

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 (7), e do Grupo Municipal do Partido Popular (2), e coa abstención do Grupo Municipal do  
PSG-PSOE (3), e de Por Chantada-Cup (1), ACORDA:

PRIMEIRO.- Determinar como festividades locais:

.- 27 de agosto, “Festa da empanada”.

.- 18 de outubro, “San Lucas” .

SEGUNDO.-  Que  se  notifique  o  presente  acordo  á  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de 

Economía, Emprego e Industria.
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3.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA REDE DE SUMIDOIROS E TAXA 
POLA  SUBMINISTRACIÓN  DE  AUGA  (ACTUALIZACION  DE  TARIFAS).  G-1174/2018. 
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 e Facenda e Comisión Especial de Contas de 
data 05 de novembro de 2018.

Vista a proposta da Alcaldía de data 22/10/2018 que transcrita literalmente é do seguinte tenor:

“VISTA a comunicación da empresa VIAQUA GESTIÓN DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U., concesionaria  
do servizo municipal de auga, sobre aplicación dun IPC do 0,20%.

VISTA a variación que experimenta o IPC dende setembro de 2015 ata setembro de 2016, un 0,20%.

VISTAS as tarifas reguladas na Ordenanza Fiscal da Taxa reguladora de rede de sumidoiros e a Taxa  
reguladora da subministración de auga.

PROPÓNSE AO PLENO DA  CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO

PRIMEIRO.-  Aprobar, a actualización das seguintes tarifas para que se apliquen con efectos de 1 de  
xaneiro de 2019:

REDE DE SUMIDOIROS ANO 2018 ANO 2019

Concepto Euros Euros

Cota de aboamento mensual 1,431756 1,464686

Cota Conservación Saneamento mensual 1,519864 1,554821

Primeiros 30 m3 cada dous meses(euros/m3) 0,266992 0,273132

Consumos de 30 a 60 m3 en adiante (euros/m3) 0,654726 0,669785

Consumos de 60 m3 en adiante (euros/ m3) 0,956236 0,978229

SUBMINISTRACIÓN DE AUGA ANO 2018 ANO 2019

Concepto Euros Euros

Cota de aboamento mensual 1,431756 1,464686
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Cota Conservación Abastecementos mensual 1,431756 1,464686

Primeiros 30 m3 cada dous meses(euros/m3) 0,266992 0,273132

Consumos de 30 a 60 m3 en adiante (euros/m3) 0,654726 0,669785

Consumos de 60 m3 en adiante (euros/ m3) 0,956236 0,978229

A estes importes, engadiráselles o IVE correspondente.

SEGUNDO.- A aprobación inicial da modificación das ordenanzas fiscais reguladoras dos servizos, da  
seguinte forma:

Ordenanza fiscal nº 10 da taxa pola rede de sumidoiros.-
Artigo 5º.- Cota tributaria. (...)
2. A contía da taxa regulada nesta Ordenanza, será a fixada na Tarifa seguinte, na que non se inclúe o  
IVE que resultase de aplicación:

Concepto Euros
Cota de aboamento mensual 1,464686
Cota Conservación Saneamento mensual 1,554821
Primeiros 30 m3 cada dous meses(euros/m3) 0,273132
Consumos de 30 a 60 m3 en adiante (euros/m3) 0,669785
Consumos de 60 m3 en adiante (euros/ m3) 0,978229

Ordenanza fiscal nº 12 da taxa pola subministración de auga.-
Artigo 3º.- Contía.
A contía da taxa regulada nesta Ordenanza, será a fixada na Tarifa seguinte, na que non se inclúe o IVE  
que resultase de aplicación:

Concepto Euros
Cota de aboamento mensual 1,464686
Cota Conservación Abastecementos mensual 1,406440
Primeiros 30 m3 cada dous meses(euros/m3) 1,464686
Consumos de 30 a 60 m3 en adiante (euros/m3) 0,273132
Consumos de 60 m3 en adiante (euros/ m3) 0,669785

(...)

TERCEIRO.- Dacordo co artigo 17 do real decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,  a publicación no 
boletín  oficial  da provincia  así  como no taboleiro  de anuncios do Concello  durante trinta  días,  como  
mínimo, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que  
estimen oportunas.

Finalizado o período de exposición pública, adoptarase o acordo definitivo que proceda, resolvendo as 
reclamacións que se presentaron e aprobando a redacción definitiva da ordenanza. No caso de que non  
se presentaron reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sen  
necesidade de acordo plenario.

O acordo definitivo a que se refire o apartado anterior, incluíndo o provisional elevado automaticamente a  
tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser publicados no  
boletín oficial da provincia.”
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Visto o Ditame favorable da Comisión Informativa de Economía e Facenda e Comisión Especial 
de Contas de data 05 de novembro de 2018.

Ábrese o turno de intervencións que extractadas son as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, manifestando que pouco hai que obxectar o que di a 
lei sobre o IPC, tamén nos queda claro que non fai falta informe de Intervención. Esta empresa 
concesionaria anda áxil  para a suba do IPC, pero non aprobamos o comportamento desta 
empresa.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, manifestando que a imos aprobar.

Intervén o Sr. Fente Parada, dicindo que o ano pasado fixemos un recurso. Este ano ven antes. 
A comezos da lexislatura solicitamos informe ó Interventor. Tamén o da venta da auga e non  
temos noticia de que se adoptase ningunha medida. Solicitamos tamén documentación que 
temos que estudar. Polo tanto mentres non nos queda claro todo este tema non imos a apoiar 
este punto.

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

PRIMEIRO.- Aprobar, a actualización das seguintes tarifas para que se apliquen con efectos de 
1 de xaneiro de 2019:

REDE DE SUMIDOIROS ANO 2018 ANO 2019

Concepto Euros Euros

Cota de aboamento mensual 1,431756 1,464686

Cota Conservación Saneamento mensual 1,519864 1,554821

Primeiros 30 m3 cada dous meses(euros/m3) 0,266992 0,273132

Consumos de 30 a 60 m3 en adiante 
(euros/m3)

0,654726 0,669785

Consumos de 60 m3 en adiante (euros/ m3) 0,956236 0,978229

SUBMINISTRACIÓN DE AUGA ANO 2018 ANO 2019

Concepto Euros Euros

Cota de aboamento mensual 1,431756 1,464686
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Cota Conservación Abastecementos mensual 1,431756 1,464686

Primeiros 30 m3 cada dous meses(euros/m3) 0,266992 0,273132

Consumos  de  30  a  60  m3 en  adiante 
(euros/m3)

0,654726 0,669785

Consumos de 60 m3 en adiante (euros/ m3) 0,956236 0,978229

A estes importes, engadiráselles o IVE correspondente.

SEGUNDO.- A aprobación  inicial  da  modificación  das  ordenanzas  fiscais  reguladoras  dos 
servizos, da seguinte forma:

Ordenanza fiscal nº 10 da taxa pola rede de sumidoiros.-
Artigo 5º.- Cota tributaria. (...)
2. A contía da taxa regulada nesta Ordenanza, será a fixada na Tarifa seguinte, na que non se 
inclúe o IVE que resultase de aplicación:

Concepto Euros
Cota de aboamento mensual 1,464686
Cota Conservación Saneamento mensual 1,554821
Primeiros 30 m3 cada dous meses(euros/m3) 0,273132
Consumos de 30 a 60 m3 en adiante (euros/m3) 0,669785
Consumos de 60 m3 en adiante (euros/ m3) 0,978229

Ordenanza fiscal nº 12 da taxa pola subministración de auga.-
Artigo 3º.- Contía.
A contía da taxa regulada nesta Ordenanza, será a fixada na Tarifa seguinte, na que non se  
inclúe o IVE que resultase de aplicación:

Concepto Euros
Cota de aboamento mensual 1,464686
Cota Conservación Abastecementos mensual 1,406440
Primeiros 30 m3 cada dous meses(euros/m3) 1,464686
Consumos de 30 a 60 m3 en adiante (euros/m3) 0,273132
Consumos de 60 m3 en adiante (euros/ m3) 0,669785

(...)

TERCEIRO.- Dacordo  co  artigo  17  do  real  decreto  Lexislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  a 
publicación  no  boletín  oficial  da  provincia  así  como no  taboleiro  de  anuncios  do  Concello 
durante  trinta  días,  como  mínimo,  dentro  dos  cales  os  interesados  poderán  examinar  o 
expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Finalizado  o  período  de  exposición  pública,  adoptarase  o  acordo  definitivo  que  proceda, 
resolvendo  as  reclamacións  que  se  presentaron  e  aprobando  a  redacción  definitiva  da 
ordenanza. No caso de que non se presentaron reclamacións,  entenderase definitivamente 
adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario.

O  acordo  definitivo  a  que  se  refire  o  apartado  anterior,  incluíndo  o  provisional  elevado 
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automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, 
haberán de ser publicados no boletín oficial da provincia.”

4.-  MOCIÓN  DE  POR  CHANTADA-CUP  PARA  A  DEFENSA  DA  INDEPENDENCIA  E 
CALIDADE DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS GALEGOS. EXP. G-1178/2018. 
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 Réxime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos, na sesión 
do día 05/11/2018.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A  situación  en  que  se  encontra  a  Compañía  de  Radio  e  Televisión  da  Galiza  

(CRTVG doravante) mobilizou por vez primeira en moitos anos un colectivo de técnicos,  

redactores e produtores que nunca estivera moi unido. Segundo Concha de la Fuente, auxil-

iar de produción no Diario Cultural en declaracións ao Novas da Galiza:

na  CRTVG  nunca  houbo  moita  solidariedade  entre  as  traballadoras.  
Moitas persoas entraron grazas ao PP e foron moi poucas as que se  
atreveron a cuestionar a maneira de facer durante anos e anos en canto  
os medios públicos íanse degradando e perdendo calidade e rigor infor-
mativo. Mais algunha cousa mudou desde que en maio a dirección anun-
ciou a nova programación.

Pois a partir de setembro a dirección suspende as conexións locais e o programa da  

radio Diario Cultural. Isto trouxo consigo que os traballadores da CRTVG se erguesen en co-

laboración cos de TVE, que xa estaban en pé pola manipulación terríbel que sufriu este  

medio so Goberno de Mariano Rajoy, tamén do PP. Así as cousas, cada sexta-feira, os tra -

balladores vestidos de negrodenuncian a situación laboral e os usos políticos que a com-

pañía fai da información, impulsando a Plataforma Defende a Galega. Esta, solicita o lóxico,  

pois «queremos uns medios públicos que só sirvan aos galegos e ás galegas» e o «cumpri-

mento íntegro da Lei de medios», aprobada en 2011 e incumprida dende seis meses despois  

da súa entrada en vigor.

Os redactores poñen o foco no control informativo, nomeadamente no espazo do  

parte da TVG. A xestión da vaga de incendios a finais de 2017, o case ocultamento da trama  

de corrupción Gürtel que atinxiu de cheo ao PP, a emisión express dunha única peza coa  

entrada de Iñaki Urdangarín na prisión fronte oito seguidas da demisión do Ministro de Cul-

tura do PSOE Màxim Huerta... Un suma e segue que subliña a grave situación que atraves-

an os medios públicos galegos creados con vocación de servizo á cidadanía galega e non  
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para seren o NODO do PP.

Un cámara, que prefire manter o anonimato, declarou ao Novas da Galiza
1 

a lei da omertá

existente:

Desde que as Mareas chegaron ás cámaras municipais a consigna é afundalas. En Vigo, as redactoras son obrigadas a  
procuraren ratas, na Cruña lixo e en Compostela as famosas fochancas. Teñen tido equipas de delegación mobilizadas  
toda unha mañá na procura de calquera cousa que poida perxudicar estes gobernos municipais e ademais empregan para  
isto os traballadores díscolos como castigo.

Outro xornalista engade:

A moitos xornalistas dános vergoña pór a cara e a voz para enganar a cidadanía, que está a pagar uns medios públicos  
para informala co máximo rigor.  Até agora sempre o fixemos porque eramos ameazadas veladamente ou marxinadas  
cubrindo información pouco relevante, ademais instalouse a crenza de que o partido que gobernaba fose da cor que for,  
puña os medios públicos á súa disposición, mais a ética profesional impídenos continuar a funcionar desta maneira.

Pode entón existir democracia e non simulacro onde non existe comunicación social  

e só altofalantes da oligarquía e dos poderes fácticos? Desde hai tempo a TVG nunca abre  

o parte con novas da Galiza, non sendo que haxa algo extremadamente relevante, pois a  

actualidade política de primeira orde pasa xa sempre por Madrid e así refórzase a idea de  

que a política galega non é con nós nen nos atinxe. Desta arte, nos informativos a técnica da  

compensación é unha constante: por cada nova en que o PP poda saír mal parado confec-

ciónanse 3-4 que poden afectar ao PSOE e redúcense os tempos das novas dedicadas ao  

PP cando non interesa que estas teñan relevancia.

Como exemplo paradigmático, o tratamento da trama Gürtel:  a nova non abriu o  

parte dese día a pesar de facer caer o Goberno e só se pasou após unha nova sobre a ex-

plosión de Tui e os acordos do Consello da Xunta. A peza Gürtel debía durar apenas 50 se-

gundos e non había conexións en directo á Audiencia Nacional, segundo a consigna recebi-

da polo redactor da xefa de informativos. Máis un exemplo foi no outubro pasado o trata-

mento da vaga de incendios: 70 focos activos e a cidade máis grande do país, Vigo, sitia-

da polo lume non mereceron unha conexión en

1 “Estoura o conflito na CRTG” in Novas da Galiza, nº169, julho 2018, pp. 12-14. directo até ás once e media da noite  
seguindo coa programación habitual. A catalá TV3 ou a basca ETB conectaron moito antes que a propria TVG en di-
recto coa Galiza e a nova era a primeira en todos os informativos estatais.

Nese mes de outubro a prioridade dos xefes de informativos era o referendo catalán  

«co que se subvertía a orde constitucional» e algúns enviados especiais repetían nas re-

transmisións en directo o mesmo discurso que empregaba o PP nas rodas de imprensa,  

como falar de «referendo ilegal». O resultado foi unha crecente catalanofobia en amplas ca-

pas sociais, que mesmo se ten traducido en casos de racismo, algo inédito na cultura e na  

forma de ser dun pobo emigrante como o galego, xenerosamente acollido en Catalunya. Os  

aprendices de bruxo están de noraboa.

Toda esta situación desembocou o 22 de xuño pasado na demisión de Tati Moyano e 

Alfonso Hermida, apresentadores do Telexornal, polo tratamento informativo. Son moitos os  

dados demoledores que asinalan á xestión do PP dos medios públicos:
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• a lei en 2011 aprobou a creación dun Consello Informativo que segue sen existir e, 

daquela, sen velar pola transparencia informativa;

• desde 2010 os traballadores sofren un recorte salarial de 5% que recuperaron xa a 

maioría dos traballadores doutras televisións autonómicas;

• o orzamento para 2018 é de 107 millóns de euros, cando na época do bipartito at-

inxía os 148;

• o plantel reduciuse desde 1200 traballadoras para 900.

Porén,  é  claro  que  non  todo  o  mundo perdeu.  O director  da  CRTVG,  Sánchez  

Izquierdo, vén de La Región con coñecidos vencellos co PP, desembarcando en San Marcos  

o mesmo ano que Feijoo chegou á Presidencia da Xunta. Desde entón situou en postos  

chave a xente da liña do PP, como a directora de informativos Concha Pombo; o directo de  

proxecto  social,  Jaime Arias,  encarregado de elaborar  unha carta  para os traballadores,  

após os incendios, en que dicía «é inxusto, inmoral e mentira que a TVG chegou tarde na  

cobertura»; os redactores xefes Marta Darriba, moi ligada ao PP, e Marcos Sueiro, proce-

dente dunha contratación externa desde o xornal ABC.

Tamén en Chantada o medio local Televinte fecha un ciclo para abrir outro, a Canle  

Ribeira Sacra (CRS) cunha orientación de contidos en liña e máis abranxente focando a to-

talidade da Ribeira Sacra. Unha aposta ambiciosa e valente que require da debida sensibili -

dade por parte da administración local para que a nosa vila sexa a capital do audivisual e a  

creatividade cultural da Ribeira Sacra. A CRS vai ser un medio audivisual e en liña multi -

plataforma e á carta, que contou con apoio económico xa dalgún organismo como o XDR  

Miño-Ulloa,  dando  servizo  a  21  concellosgalegos  (todos  os  envolvidos  da  denominada  

Ribeira Sacra). O Concello de Chantada non pode ollar de esguello esta iniciativa, senón  

que cómpre que a apoie decididamente.

Polo anteriormente exposto, desde Por Chantada-CUP proponse ao Pleno da Corpo-

ración de Chantada o seguinte ACORDO:

• 1.- Trasladar o apoio ás mobilizacións do persoal da CRTVG en defensa duns medios de co-

municación públicos de calidade e independentes.

2.- Trasladar á Xunta, ao Parlamento de Galicia e á CRTVG a necesidade de que se renove  

canto antes a Dirección da CRTVG e se cree o Consello de Informativos, tal e como dispón  

a Lei 9/2011 dos medios públicos de comunicación audiovisual da Galiza.
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• 3.- Trasladar o interese e a vontade de apoio ao proxecto Canle Ribeira Sacra que permitan  

gañar unha nova dimensión cuantitativa e cualitativa á información local, partindo do bon fac-

er  do proxecto  local  Televinte  Chantada.  A tal  efecto,  a  Corporación compromete apoio  

económico, mediante convenio, no Orzamento de 2019 e estudará a creación dun Consello  

do audiovisual que permita a Chantada ser un centro cultural e audivisual dinámico, con ref-

erencialidade para o conxunto da Ribeira Sacra e do interior do noso país.”

Visto o Ditame desfavorable da Comisión Informativa de Réxime Interior Urbanismo, Obras e 
Servizos, do día 05 de novembro de 2018.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Intervén o Sr. Fente Parada, expoñendo a moción e manifestando que pola CRTVG hai casos 
evidentes  de  ocultación  de  información  ou  de  falta  suficiente  de  tratamento.  Entende que 
algunhas organizacións son adxetivadas case demonizadas, e que nunha canle pública tería 
que tratarse a información dun modo obxectivo. Comenta que no episodio dos incendios en 
Galicia  non  se  deu  a  cobertura  suficiente,  continuando  a  súa  exposición  explicando  a 
problemática que están sufrindo os traballadores da canle pública.

Manifesta que no que respecta á canle Ribeira Sacra, considera que se está nun momento de 
cambio de Televinte e que apostará por unha plataforma para que Chantada sexa a capital do 
audiovisual de toda a Ribeira Sacra. Sería unha boa maneira de axudar que o Concello fixera 
unha inxección económica, xa que con Televinte vense financiando con factura. Tal vez a mellor 
solución sexa asinar un convenio xa que tamén é o sistema sería mais transparente.

Intervén a Sra. López Rodríguez, dicindo que no fondo da moción estamos de acordo sobre 
todo cando se expón o da manipulación dos medios, no que respecta á TVG chama a atención 
a manipulación polo PP.

Continúa expoñendo (en canto ó punto terceiro da Moción)  que habería  que estudar se é 
posible  facer  ou  nun  un  convenio.  Na  pasada  lexislatura  se  nos  dixo  dende  os  servizos 
xurídicos que non era posible. Nós o que propoñemos é unha enmenda para que o Concello 
convoque nunha xuntanza ós Alcaldes dos Concellos de Taboada, Carballedo, afectados polo 
peche de Televinte, e tamén a membros da Deputación así como a Televinte, para que nesa  
xuntanza  se estude  a  viabilidade xurídica  e  económica  para  poder  manter  este  medio  de 
comunicación.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, dicindo que chama atención que se fale de manipulación 
cando fai pouco no bipartito peleaban pola radio e a televisión. Engade que o que entende e 
que son os medios os que vostedes queren manipular. Lin varios artigos da Lei audiovisual de 
Galicia, na que di que nin o Director Xeral nin o Consello poden recibir instrucións de ningún 
cargo político ou da administración. Di que entende que a lei estase a cumprir e non creo o que 
vostede di. A TVG e a radio galega son as de maior audiencia. Sobre a canle Ribeira Sacra 
pedir si se pode facer un informe por parte da Intervención.

Intervén o Sr Alcalde, dicindo que ven dous aspectos na Moción, por unha banda o trato na  
Televisión Pública Galega, vese manipulación nun sentido ou noutro, e hai a opción de se non 
che gusta unha canle hai outra; e en relación ó segundo punto parécenos ben o da Canle 
Ribeira Sacra, é un proxecto moi ilusionante, pero ó mellor non queren que participe ningún 
Concello. Con diñeiro público se lle vai a axudar dende o GDR. 
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Continúa a súa Intervención o Sr. Alcalde dicindo que xa falou co alcalde de Carballedo e 
tamén teño que falar coa Deputación a ver se é posible e cos donos de Televinte para intentar 
ver se é posible e viable continuar con este medio de comunicación o mais libre posible. No  
2011 había facturas de Televinte sen pagar e tivemos que facerlles fronte sen que poidesen ir ó 
pago a proveedores; para o maio do ano 2019 con Televinte non vai tener nada pendente o 
Concello. En relación co convenio non é doado facelo con unha entidade privada. Nós polas 
circunstancias pois non apoiaremos a Moción.

Intervén  o  Sr.  Fente  Parada  manifestando  que  parécenos  ben  o  que  propón  o  o  Grupo 
PSG-PSOE. É unha mágoa que non salga un apoio do Pleno. Podemos retirar os puntos da 
manipulación da CRTVG, sería o secundario; un proxecto que está nacendo quererá apoio non 
inxerencia.  Sobre a reunión cos concellos de Taboada, Carballedo e Deputación esperamos 
que se produza e se estude o proxecto de Televinte e dame magoa que hoxe non saia de aquí 
un apoio.

Sometese a votación a emenda e o pleno do concello de Chantada, co voto favorable do Grupo 
Municipal do PSG-PSOE (3) e Por Chantada-Cup (1), coa abstención do Grupo Municipal do 
Partido Popular (2),  e cos votos en contra  do Grupo Municipal INTA (7) 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 á proposta ditaminada a votación, detectando o Sr. Alcalde que por parte do Grupo 
do PP non se están a percatar de que se está votando o acordo, ordena someter novamente a  
votación  e  o  Pleno  do  Concello  de  Chantada,  co  voto  favorable  do  Grupo  Municipal  do 
PSG-PSOE (3) e Por Chantada-Cup (1) e cos votos en contra do Grupo Municipal INTA (7) e 
do Grupo Municipal do Partido Popular (2), ACORDA:

Non aprobar a moción presentada.

5.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP A PROL DUNHA EDUCACIÓN PÚBLICA, GALEGA 
E DE CALIDADE PARA O RURAL GALEGO. 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 Réxime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos, na sesión 
do día 05/11/2018.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Máis unha vez os recortes e a escasa sensibilidade dos poderes públicos coa educación 

pública, factor esencial na loita contra sociedades cada vez máis inxustas e desiguais, que fagocitan e 

canibalizan o fermento das democracias urbi et orbe, conduciron a un comezo de curso, tamén na vila  

do Asma, onde se evidencian as consecuencias dun modelo educativo que desde a década de noven-

ta foi, paulatinamente, virando para a mercantilización do coñecemento e do ensino e para o que a es-

cusa da crise –teoricamente superada aínda que na práctica só para quen nunca a padeceu– serviu  

para acelerar a ofensiva e a degradación un servizo público esencial sen o que torna imposíbel manter  

sociedades  democráticas,  xa que todas as leis  de educación  subliñan a necesidade de educar  a  
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cidadáns críticos.

Precisamente a palabra educar procede do verbo latino DUCERE, conducir, ao que se lle en-

gadiu o prefixo E-. Significa, por tanto, educar “conducir para fóra”, ou sexa, formar ao individuo depen-

dente, en tanto en canto aínda menor de idade e non suxeito pleno da cidadanía, integralmente para a  

súa futura vida na sociedade. Por outras palabras, trátase de cognostitivamente crear suxeitos autode-

terminados e soberanos, plenamente desenvolvidos.

No entanto, no noso rural isto cada vez é máis difícil para os profesionais do ensino que so-

portan crecentes cargas horarias e responsabilidades burocráticas na onda mercantilizadora do que 

mundialmente se ten estudado como New Public Management, doutrina asentada polo Banco Mundial  

e outras institucións da gobernanza distópica ultraliberal. Un novo xerencialismo que tamén é evidente  

xa na sanidade ou nas pensións e que transforma o Walfare state en warfare state cun omnímodo  

poder de clase que esmaga as poboacións traballadoras por toda a parte.

A clase tamén viaxa ás aulas. E a condición de cidadáns do rural crea crecentes discrimi-

nacións contra as que cómpre que a institución local se pronuncie dun xeito inequívoco. A presente  

moción contempla as preocupacións de mais, profesionais e discentes perante as eivas detectadas no  

comezo de curso no IES Val do Asma e no IES Lama das Quendas.

Comezado o curso, responsábeis dos liceos chantadeses informaron que por non acadar o  

número de alumnado suficiente –eis as ratios supostamente neutrais que equiparan realidades para  

nada análogas xerando discriminacións evidentes– non se van impartir  materias.  Por exemplo,  no  

Lama das Quendas non se contará este curso 2018/2019 coa disciplina de Grego en primeiro de 

Bacharelato, Xeoloxía en 2º de Bacharelato e Economía e Latín en 4º da ESO.

Isto trae consigo que, ao non dispormos de Latín en 4º da ESO desapareza no futuro tamén  

en 1º de Bacharelato e, por tanto, que a rapazada de Chantada non poida optar por cursar a modali-

dade do Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais,  máis concretamente o itinerario de Hu-

manidades.

Tamén a elección de Economía na ESO supuña un vieiro de futuro nas ensinanzas superiores  

nos ciclos de Formación Profesional que hai na comarca, polo que se está a eliminar materias que son  

básicas para estes ciclos. Unha

inexplicábel antítese que prexudica o ensino da comarca gravemente, xa atinxido por recortes de todo  

tipo.

De por parte, o alumnado que non vai cursar a materia de Grego en 1º de BAC xa non vai a  

ter opción de poder cursala en 2º de BAC, privando o alumnado de cursar materias que son obrigato-

rias en estudos superiores universitarios.

Porén, o máis absurdo da situación é que o mantemento de todas estas materias no suporía  

un incremento do custe para a Consellaría porque existe no IES profesorado definitivo con horas sufi-

cientes para impartir estas materias que se pretenden eliminar. O Leviatán cego adopta medidas que 

non se adaptan ás diferentes realidades en canto predica a existencia de flexibilidade e calidade ed-

ucativa...
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Nas zonas rurais precisamos un esforzo e unha aplicación flexíbel de certas normas se quere-

mos que as rapazas e os rapaces teñan as mesmas oportunidades e posibilidades, xa que non iguais,  

semellantes aos que viven en ámbitos urbanos. Temos que manter no IES Lama das Quendas a posi-

bilidade de cursar calquera modalidade de Bacharelato, agás o de Artes. Non podemos consentir que  

se reduza a oferta educativa en Chantada obrigando, aos e ás que poidan, a desprazarse as cidades  

próximas xa no Bacharelato.

Ao anterior cómpre engadir os problemas asociados á ausencia de servizo de cafetaría nos  

dous liceos do Concello. Trastornos que pagan as familias e o alumnado. Falta de oportunidades, ex-

pulsión a outros ámbitos territoriais da escasa mocidade que nos resta, xestión contraditoria e ausen-

cia de modelos educativos centrados na comarca... vellas realidades cada vez máis agudizadas que 

formulan moitas sombras sobre o noso futuro colectivo e que precisan que nos pronunciemos como 

Corporación.

Polo exposto, demandamos a unanimidade dos presentes para adoptar o seguinte ACORDO:

1.- A Corporación do Concello de Chantada diríxese á Xefatura Territorial Provincial de Lugo da Con-

sellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para exixir que se manteñan todas as mate-

rias que se eliminaron, aplicando de forma flexíbel e realista, dada as desiguais realidades sociais e  

territoriais do noso país, as epígrafes 4ª e 5ª do artigo 9 e aplicando o punto 6º do artigo 21 da Resolu-

ción do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Ed-

ucativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do cur-

rículo estabelecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, de educación secundaria obrigatoria e do  

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma da Galiza canto ao número mínimo de  

alumnado matriculado nas materias troncais, coa finalidade de atender a diversidades no ámbito rural  

e pequenos núcleos de poboación e ofrecer a estes alumnos igualdade de oportunidades en canto á  

preparación especializada para alcanzar estudios superiores de ciclo ou universitarios acorde as súas 

perspectivas.

2.- A Corporación do Concello de Chantada insta á Consellaría de Educación a abrir un proceso de  

concesión de cafetarías extraordinario que permita dotar aos liceos de Chantada de servizo de cafe-

taría, para o que cómpre, flexibilizar os criterios e onde se prime o uso de alimentos e produtos de  

proximidade.

3.- A Corporación do Concello de Chantada insta ao Parlamento galego a debater e aprobar medidas  
educativas  que  atendan  ás  diferentes  realidades  do  país  e  discriminen  positivamente  ámbitos  moi  
desfavorecidos, como é o interior da Galiza.”

Visto o Ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior Urbanismo, Obras e Servizos, do 
día 05 de novembro de 2018.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:
Intervén  o  Sr.  Fente  Parada,  expoñendo  a  moción.  Manifesta  que  se  están  creando 
discriminacións. Fala de Institutos de Chantada onde se están eliminando materias cando o 
feito  de eliminalas  non está  a  aforrar  custos.  Anima a que se debe loitar  por  manter  nos 
institutos  de  Chantada  todos  os  bacharelatos.  Continúa  coa  súa  intervención  o  Sr.  Fente 
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Parada, poñendo de manifesto a problemática co tema das cafeterías. Considera por tanto que 
esta corporación debe pronunciarse para que se poida garantizar que teña en Chantada unha 
maior oferta educativa e de calidade.

Intervén a Sra. López Rodríguez, dicindo que están de acordo. En Galicia imos a peor. Cando 
eu era alumna eu puiden cursar as asignaturas que escollín, aínda que eramos tres alumnos. 
Non se poden manter as mesmas ratios en Lugo/ Ourense ou en Chantada. O número de 
poboación é distinta. Tratase dunha discriminación. Estes alumnos están abocados a cursar 
asignaturas non fructiferas para o seu futuro, ou marchar de Chantada a unha cidade. Nos xa 
rexistramos iniciativas no Parlamento e presentamos proposta non de Lei  para que volvan 
estas asignaturas a ser impartidas nos nosos IES.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, manifestado que vendo os informes PISA, Galicia non están 
tal mal. No caso concreto vemos que o ratio son de 5 alumnos por aula. No caso do grego,  
habendo profesor si que non o entendemos.

Intervén o Sr. Novoa Fernández, dicindo que estamos de acordo coa moción aínda cremos que 
é conveniente mudar o segundo punto. En canto o temas das asignaturas estamos de acordo. 
Cremos que hai un erro grave da Consellería en grego, non solo se vai prohibir este ano senón 
tamén para o ano (se non hai Grego I, non pode haber Grego II). No que respecta á cafetería 
comenta que o proceso extraordinario do que fala o propoñente da Moción no punto segundo, 
xa se atopa rematado e está a piques de adxudicarse. 

Propoñemos mudar  o  punto segundo da Moción que quedaría  redactado como segue:  A 
Corporación  do  Concello  de  Chantada  insta  á  Consellería  de  Educación,  en  relación  co 
proceso de licitación das cafeterías, a que antes de que remate o contrato que se atope en 
vigor se realice unha nova licitación, de tal forma que con anterioridade a que unha empresa  
remate a concesión, xa se atope adxudicada a outra que poida facerse cargo do servizo ó 
remate da anterior.

Engade, para rematar a súa intervención o Sr. Novoa Fernández, que non é normal chegar 
agora ó Nadal, para que a empresa que puido coller o servizo en setembro se vaia facer cargo 
agora en decembro.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, manifestando que posiblemente a cafetería o mes que ven xa 
estaría adxudicada.

Intervén o Sr. Alcalde, manifestando que cremos que non se pode pensar que a Consellería 
esté  manipulando.  Gustaríame  dicir  que  parece  que  nós  mesmos  estámoslle  quitando 
dignificación ó rural.  Eu fun a estudar o seminario cunha beca e estou moi orgulloso. Dende o  
rural pódese ser tan educado como os das cidades.

Intervén o Sr. Fente Parada, dicindo que se se nos aplican os criterios de Ourense é unha  
discriminación pero non que sexamos menos válidos que ninguén. 

Intevén o Sr. Rodríguez Medela, dicindo cando eu estudaba os de terceiro xestionábamos a 
cafetería.

Sometese a votación a emenda e o pleno do concello de Chantada, co voto favorable do Grupo 
Municipal do PSG-PSOE (3), Por Chantada-Cup (1), Grupo Municipal do Partido Popular (2) e  
do Grupo Municipal INTA (7) ACORDA por unanimidade: 

Aprobar a enmenda proposta.

Con posterioridade e tralo o debate do asunto, e de acordo co disposto no artigo 98.1 do ROF, 
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sométese a votación e o Pleno do Concello de Chantada, co voto favorable do Grupo Municipal 
do PSG-PSOE (3), Por Chantada-Cup (1), Grupo Municipal INTA (7) e do Grupo Municipal do 
Partido Popular (2), ACORDA por unanimidade:

1.- A Corporación do Concello de Chantada diríxese á Xefatura Territorial Provincial de Lugo 
da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para exixir que se manteñan 
todas as materias que se eliminaron, aplicando de forma flexíbel e realista, dada as desiguais 
realidades sociais e territoriais do noso país, as epígrafes 4ª e 5ª do artigo 9 e aplicando o 
punto 6º do artigo 21 da Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desen-
volvemento, no curso académico 2018/19, do currículo estabelecido no Decreto 86/2015, do 
25 de xuño, de educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma da Galiza canto ao número mínimo de alumnado matriculado nas ma-
terias troncais, coa finalidade de atender a diversidades no ámbito rural e pequenos núcleos  
de poboación e ofrecer a estes alumnos igualdade de oportunidades en canto á preparación 
especializada para alcanzar estudios superiores de ciclo ou universitarios acorde as súas per-
spectivas.

2.- A Corporación do Concello de Chantada insta á Consellería de Educación, en relación co 
proceso de licitación das cafeterías, a que antes de que remate o contrato que se atope en 
vigor se realice unha nova licitación, de tal forma que con anterioridade a que unha empresa  
remate a concesión, xa se atope adxudicada a outra que poida facerse cargo do servizo ó 
remate da anterior.

3.- A Corporación do Concello de Chantada insta ao Parlamento galego a debater e aprobar  
medidas educativas que atendan ás diferentes realidades do país e discriminen positivamente 
ámbitos moi desfavorecidos, como é o interior da Galiza.”

6.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  A  LOITA  CONTRA  A  VESPA 
VELUTINA. EXP. G-1178/2018. 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 Réxime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos, na sesión 
do día 05/11/2018.

Vista a moción presentada por dona Raquel López Rodríguez, en representación do Grupo 
Municipal Socialista, do tenor literal seguinte:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Os efectos do cambio climático están ocasionando na nosa comunidade e, polo tanto, tamén no noso  

concello,  desordes  nas  condicións  atmosféricas,  longos  períodos  de  seca,  temperaturas  extremas  e  

tamén a chegada de novas especies animais, como xa mencionamos no caso das cegoñas. Unha das  

ameazas á que nos vemos sometidos nos últimos anos é a praga da VESPA ASIÁTICA ou VELUTINA.

Esta Praga estase a converter nun problema de grande risco para a veciñanza. Por una banda, afecta  

negativamente ó sustento das familias adicadas ao desenvolvemento da produción de mel e de cultivos ,  
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dado que esta especie ten como prioridade aniquilar os niños de abellas, árbores froiteiras e colleitas .  

Dende a perspectiva medioambiental, o ciclo de desenvolvemento no que se atopa esta especie está a  

condicionar a outras que forman parte do seu hábitat , as cales se ven ameazadas ante o exterminio que  

se está a dar por onde se establece . Pero, por outra banda , existe un problema aínda maior ca estes : o  

risco para a vida dos nosos veciños.  Até o dagora era pouco frecuente que as vespas atacaran ás  

persoas,  pero neste pasado verán,  desgraciadamente,  comprobouse que os ataques aumentaron en  

número, chegando incluso a causar a morte de varias persoas. Esta especie muda os seus hábitos e  

adáptase e espállase con maior facilidade no noso entorno.Cando antes só construían os seus niños nas  

árbores , e o perigo era máis reducido, agora atópanse niños nos lugares máis insospeitados: debaixo de  

tellados , nunha parede dun supermercado , nas sebes ou ata con parte baixo terra.

No ano 2014, según os datos da Xunta de Galicia, na provincia de Lugo eran 14 os concellos afectados  

pola Praga. Na actualidade, os datos falan dun total de 56, aínda que a Xunta só admite ter constancia de  

niños en 11. Por desgraza, o noso propio concello non está libre de tal epidemia.  Moitos dos nosos  

veciños comunicaron a existencia de niños ó 112, aínda que , na maioría dos casos, non recibiron axuda.  

O propio concello tivo que retirar parte deles: un na vila e máis de cinco en zonas rurais coma Nogueira  

ou Veiga, véndose obrigado a proporcionar un servizo para o cal non conta con medios nin con persoal  

especializado, e realizando a retirada dos mesmos niños ante a preocupación evidente da veciñanza.

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

ACORDOS:

1)  Instar á Xunta de Galicia a que declare oficialmente como PRAGA a Vespa Velutina na nosa  

comunidade, coa inxección económica que iso conleva para protexer á veciñanza dos problemas e riscos  

aos que se atopa exposta.

2) Instar ao concello á elaboración dun informe medioambiental no que se detalle a existencia do número  

de niños dos que se tivo constancia neste ano no noso concello, ademáis de incluir en dito informe, a  

problemática que causou á propia entidade local a retirada dos mesmos e que dito informe se remita á  

Xunta de Galicia.

3) Instar á Xunta de Galicia á formación e creación de grupos de axentes medioambientais destinados á  
loita contra esta Praga.”

Visto  o  Ditame favorable  da  Comisión Informativa  de Réxime Interior  Urbanismo,  Obras  e 
Servizos, do día 05 de novembro de 2018.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, que explica a moción e manifesta que levamos uns 
anos nos que o cambio climático incide na nosa fauna, durante o verán fomos coñecedores do 
que causa á vida autóctona pero agora tamén á vida das persoas. No concello de Chantada, 
paréceme aberrante de que os veciños chamen e non teñan resposta mais que sexa o propio 
concelleiro o Sr. José Castor o que teña que ir a retiralos. Haberá que explicar á Xunta como o 
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Concello ten que retirar os niños. Se necesita persoal que se adique e este cometido e esté  
especializado neste tema.

Intervén o Sr. Rodríguez Medela, manifestando que menos mal que lle bota a culpa ó cambio 
climático.  Comenta  que  hai  unha  Comisión  que  está  formada  por  unha  asociación  de 
apicultores, Consellería de Medio Rural e Medio Ambiente que están traballando no tema.

Intervén o Sr. Fente Parada, dicindo que lles parece acertada a moción. Queren propor unha 
mudanza  no  3º  punto  porque  os  axentes  medioambientais  non  teñen  entre  as  súas 
competencias esta, formación teñen pero non teñen medios. TRAGSA si que ten un convenio 
coa Xunta e ten medios. A Axencia Galega de Seguridade forma os GES e Protección Civil  
nesta materia de retirada de niños pero non os dota de medios. Parece mais un problema de  
falta de coordinación. De tal xeito entendemos que o punto 3º da Moción debería ser: “Instar á 
Xunta de Galicia a vixiar e facer operativas as brigadas contratadas con TRAGSA e dotar de 
medios  ós  GES  e  a  Protección  Civil  na  loita  contra  a  praga  da  avespa  Velutina”.  A Sr.  
Concelleira propoñente da Moción di que por eles non hai problema nesta mudanza.

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que ven a moción interesante. A poboación está sensibilizada, vin 
como un operario medioambiental en Cantabria metíalle un explosivo e morrían, parece que hai 
outro producto que tamén que lle meten e queda conxelado.

Intervén o Sr. Goyanes Cereijo, dicindo a actuación ten que ser algo mais global, por moito que 
aquí exterminemos, se toda a cornisa Cantábrica non fai nada estamos dando paos de cego. 
Considera que a medida tería que ser a nivel Ibérico. Xapón leva anos loitando contra esta 
praga e non a da exterminado.

Intervén o Sr.  Novoa Fernández,  dicindo que o outro día fixen un curso.  Considera que á 
Protección Civil ó ser voluntarios, non se lle debe pedir que acuda a estes casos, xa que deben 
ser competencia de algún especialista na materia.

Sometese a votación a emenda e o pleno do concello de Chantada, co voto favorable do Grupo 
Municipal  do  PSG-PSOE  (3),  Por  Chantada-Cup  (1),  do  Grupo  Municipal  INTA (7) e  a 
abstención Grupo Municipal do Partido Popular (2) ACORDA: 

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 (3), Por Chantada-Cup (1), Grupo Municipal INTA (7) e a abstención do Grupo 
Municipal do Partido Popular (2), ACORDA:

1) Instar á Xunta de Galicia a que declare oficialmente como PRAGA a Vespa Velutina na nosa 
comunidade,  coa  inxección  económica  que  iso  conleva  para  protexer  á  veciñanza  dos 
problemas e riscos aos que se atopa exposta.

2) Instar ao concello á elaboración dun informe medioambiental no que se detalle a existencia  
do número de niños dos que se tivo constancia neste ano no noso concello, ademáis de incluir 
en dito informe, a problemática que causou á propia entidade local a retirada dos mesmos e 
que dito informe se remita á Xunta de Galicia.

3) Instar á Xunta de Galicia a vixiar e facer operativas as brigadas contratadas con TRAGSA e 
dotar de medios ós GES e a Protección Civil na loita contra a praga da avespa Velutina.
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7.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A MELLORA DO SAEAMENTO 
E DEPURACIÓN DE AUGAS. EXP. G-1178/2018. 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 Réxime Interior, Urbanismo, Obras e Servizos, na sesión 
do día 05/11/2018.

Vista a moción presentada por dona Raquel López Rodríguez, en representación do Grupo 
Municipal Socialista, do tenor literal seguinte:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A protección do medio ambiente é un deber inexcusable das administracións públicas. E nonsó iso, senón 

que a propia sociedade ten día a día máis sensibilidade en torno ó respecto do medio natural  e da  

conservación dos nosos recursos. A conciencia colectiva nesta materia vese especialmente reforzada 

cando falamos da auga, que é un ben básico non só ambiental, senón imprescindible para a nosa vida.

A  cultura  de  protección  das  augas  ten  un  longo  percorrido,  pero  como  máximo  acicate  na  súa  

implementación legal pódese salientar a Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de  

23 de outubro de 2000 pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de  

augas, o que comunmente se denomina Directiva Marco da Auga. Esta normativa fixa non só unha serie  

de directices

e de obxectivos medioambientais ó respecto das masas de auga, senón que obriga a establecer  un 

programa de medidas para lograr estes obxectivos e un procedemento sancionador se non se cumpren.

Poñemos enriba da mesa unha obviedade se dicimos que o saneamento e depuración das augas no  

núcleo urbano de Chantada é deficiente. E non só o dicimos polo sentimento subxectivo que poda ter a  

veciñanza ó ver como saen augas sen control ó río ou os cheiros que emanan, senón por unha serie de  

datos contrastables, como as frecuentes sancións que por verquidos ó río Asma se dan conta nas Xuntas  

de Goberno Local.  É polo tanto unha necesidade impostergable actuar nesta materia,  e facelo canto  

antes e coordinadamente.

E non é aleatoria a elección da palabra “coordinadamente”. A evacuación e tratamento de augas residuais  

é unha competencia propia dos concellos,  segundo figura no artigo 25 da Lei  7/1985, de 2 de abril,  

Reguladora  das  Bases  do  Réxime  Local,  así  como  noartigo  80  da  Lei  5/1997,  de  22  de  xullo,  de  

Administración Local de Galicia. Todo elo sen perxuizo as competencias que sobre a materia podan ter  

tamén as admistracións autonómica e central. Non é menos certo a competencia que estas

mesmas administracións teñen en canto a obras hidráulicas de interese xeral, cuxo ámbito e dimensión  

poda trascender ó municipio, pero dende logo que a iniciativa debe partir do Concello, organismo non só  

responsable senón máis próximo ó problema.

Dende este Grupo levamos moito tempo preocupados por  esta problemática,  non só inquerindo nos  

Plenos municipais sobre as sancións recibidas ou preguntando sobre as peticións que se puideran estar  
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realizando a Augas de Galicia como contraprestación polo Canon da auga que se lles cobra á veciñanza.  

Tamén manifestamos a nosa inquitude respecto dos verquidos que se produciron no río Enviande e  

solicitamos a personación do Concello como institución no trámite de alegacións.

Faise imprescindible, por tanto, unha actuación decidida, coordinada e estratéxica, non só para poñer fin  

ós verquidos, senón para ter unha solución eficaz, duradeira e sostible que conserve a calidade das 

augas do río Asma e que proporcione un servizo de saneamento acorde. E tamén se fai imprescindible  

facelo canto antes, deixando atrás dunha vez a inacción que, ó igual que noutros moitos asuntos, ten o  

Goberno local nesta materia. Pois xa que non ten o Goberno local a iniciativa, propón o noso Grupo un  

marco de acción polo ben común do concello, que trascende ó partidismo, que busca unir esforzos e  

aportar solucións para esta inquietude ambiental e social.

Por todo o anteriormente exposto, proponse ó Pleno Municipal a adopción dos seguintes:

ACORDOS

1) Instar ó Goberno Municipal á mellora integral do sistema de saneamento e depuración de augas da vila  

de Chantada baseada no seguinte proceso:

a) Solicitar por escrito a Augas de Galicia e á Confederación Hidrográfica do Miño- Sil a asistencia técnica  

precisa para unha avaliación integral do actual sistema de saneamento de Chantada que mediante un  

estudo de alternativas estableza

as actuacións idóneas.

b) Que no marco desa colaboración se contraten e se redacten os proxectos

técnicos preceptivos para o deseño das obras.

c)  Que mediante os acordos e convenios que sexan precisos se aborde con Augas de Galicia e a  

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil  a  necesaria  e xusta cofinanciación  das actuacións a realizar  

tendo en conta que se trata dunha obra de interese xeral  e que en desenvolvemento do mesmo se  

contraten as obras e a necesaria dirección técnica.

2) Constituir unha Comisión especial de seguemento con participación de tódolos grupos como foro de  

transmisión de información, participación política e colaboración institucional.”

Visto  o  Ditame favorable  da  Comisión Informativa  de Réxime Interior  Urbanismo,  Obras  e 
Servizos, do día 05 de novembro de 2018.

Aberto o turno de intervencións, sucédense extractadas as seguintes:

Intervén a Sra.  Raquel  López Rodríguez,  que explica a  moción manifestando que é polos 
vertidos ó Río Asma. Non se ten un diagnóstico do que ocorre e de cáles son os problemas que 
existen (se é problema da Depuradora ou tamén do saneamento).  Non nos  parece que a 
empresa adxudicataria sexa a mais idónea para facer estes estudos, trátase de que os grupos 
estemos ó tanto.
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Intervén o Sr. Rodríguez Medela, dicindo que nos chama a atención os cambios do PSG-PSOE 
coa  Confederación.  Nos  gustaría  que  se  rescate  o  proxecto  da  Depuradora  e  tamén  de 
captacións de auga.

Intervén o Sr. Fente Parada, dicindo que nos parece ben a Moción. Temos 36 parroquias e 
algunhas non saben o que é o saneamento. Considera que o final quen perde son os cidadáns.

Intervén o Sr. Alcalde, dicindo que están a traballar no asunto, dende o ano 2006, que se fixo 
un anteproxecto para a nova depuradora do concello de Chantada. Díxose que se se tiñan os 
terreos íase facer e dende aquelas vense a arrastrar ese déficit. Chantada e Ribadeo foron os 
primeiros en ter depuración de augas residuais. Hai empresas do Polígono que están facendo 
predepuración.  A Deputación  dicía  que  era  bo  facer  depuración  dos  vertidos  do  polígono 
previamente pero non foi  posible porque a Confederación non lle deron daquelas punto de 
vertido ó Río Santa Lucía.

Continúa  a  súa  intervención  o  Sr.  Alcalde  dicindo  que  estes  días  ponse  a  funcionar  a 
depuradora do polígono e se chega a acordo coa empresa concesionaria para que limpe os 
lodos e se poida poñer a funcionar. Parece que se nas depuradoras entra un producto con 
certos compeñentes mataría ás bacterias que están depurado e hai que añadirlle outras. A min 
trasládanme que a depuradora de Chantada tiña que ter mais capacidade pero tamén dinme 
que é bo un tanque de tormentas.  Nós o que queremos e solucionar o problema e sacar 
adiante este proxecto.

Intervén a Sra. López Rodríguez, dicindo que non se nos pode acusar de preocuparnos polos 
vertidos. Hai problemática nos núcleos rurais e sempre o comentamos nos orzamentos; Nos 
gustaría preguntarlle ó Sr. Alcalde se o tanque de tormentas que pode solucionar o problema 
procede de técnicos externos ou de Viaqua.

Intervén o Sr. Alcalde, dicindo que é de Viaqua a información pero tamén dun técnico externo 
de Espina e Delfín.  Continúa o Sr.  Alcalde dicindo que en Monforte hai  moitos problemas. 
Engade que se hai  un ciudadano de Chantada que se pasa algo chama ó Seprona, se lle  
parece que chamando vai solucionar o problema, cando despois pagamos todos con multas...

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 membros, ACORDA:

1)  Instar ó Goberno Municipal á mellora integral do sistema de saneamento e depuración de 
augas da Vila de Chantada baseada no seguinte proceso:

a)   Solicitar por escrito a Augas de Galicia e á Confederación Hidrográfica do Miño- Sil a 
asistencia técnica precisa para unha avaliación integral do actual sistema de saneamento de 
Chantada que mediante un estudo de alternativas estableza
as actuacións idóneas.

b)  Que no marco desa colaboración se contraten e se redacten os proxectos
técnicos preceptivos para o deseño das obras.

c)  Que mediante os acordos e convenios que sexan precisos se aborde con Augas de Galicia  
e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil a necesaria e xusta cofinanciación das actuacións a 
realizar tendo en conta que se trata dunha obra de interese xeral e que en desenvolvemento do 
mesmo se contraten as obras e a necesaria dirección técnica.
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2) Constituir unha Comisión especial de seguemento con participación de tódolos grupos como 
foro de transmisión de información, participación política e colaboración institucional.

8.- MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA.

Non se trataron.

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

9.- 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. 

10.- DACIÓN DE CONTA PLAN DE AXUSTE 3º TRIMESTRE 2018.

A efectos de cumprir co disposto no art. 10 do Real Decreto-lei 7/2012, dáse conta do Informe 
de Intervención de Avaliación Trimestral (3º trimestre 2018) do Plan de axuste do Concello de 
Chantada, aprobado no seu día para a concertación da operación de endebedamento que 
financiou aboamentos a provedores tras acollerse o Concello ao mecanismo de pago previsto 
no Real Decreto-lei 4/2012. 

11.- DACIÓN DE CONTA PERÍODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE DE 2018.

A efectos  de cumprir  co disposto  no artigo cuarto.4  da  Lei  15/2010,  preséntase no  Pleno 
documentación relativa ao período medio de pago correspondente ao 3º trimestre de 2018.

12.- DACIÓN DE CONTA INFORME DE MOROSIDADE 3º TRIMESTRE DE 2018.

A efectos de cumprir co disposto no artigo cuarto.4 da Lei  15/2010, preséntase no Pleno o 
informe de morosidade correspondente ao 3º trimestre de 2018.

13.- DACIÓN DE CONTA EXECUCIÓN TIMESTRAL 3º TRIMESTRE DE 2018.

O Pleno queda informado da documentación remitida polo Concello ao Ministerio de Facenda a 
través da Oficina Virtual para a Coordinación financeira coas Entidades Locais, a efectos de 
cumprimentar os datos correspondentes a este Concello do 3º trimestre de 2018, dos previstos  
sobre execucións trimestrais das Entidades Locais.
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14.-  DACIÓN  DE  CONTA DE  REPAROS  DE  INTERVENCIÓN  73,  75  a  81  DE  2018  E 
INFORMES DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 04 A 07 DE 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.

PS de G-PSOE (Sra. Raquel López Rodríguez).

A Sra. Raquel López Rodríguez, manifesta sobre o tema de reparos, que cada día hai nova  
modalidade: Nóminas, reparos, contratos en fraude de Lei, dise que  “non hai xustificación de 
dietas pagadas e xustificación de kilometraxe”, necesidade de expediente de recoñecemento 
de traballadores contratados, non coinciden as dietas co que despois aparecen nas nóminas, 
dise que se pagan dietas sen xustificar. Pido que revisen os informes dos reparos porque son 
cousas que poden causar contradicións, sendo polo que pediría que cara o vindeiro Pleno se 
nos de explicación sobre estas cuestións.

Intervén o Sr. Alcalde, preguntando que quén manda meter eso en nómina. Falo de min, e os 
dous viaxes de tren que fixen a Madrid fíxennos coa xustificación correspondente. Non entendo 
porqué chega esto aquí sin sabelo eu. Quen elabora as nóminas dos funcionarios do Concello 
non se lle pode colar e tampouco á empresa que fai as nóminas. Eu quero saber qué nóminas  
están nesta situación e se o erro é intencionado, coidado porque eu teño as mans moi limpas.

Tamén comenta a Sra. Raquel López sobre as incompatibilidades, restondendo o Sr. Alcalde 
que se preguntou ó respecto na Diputación.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, en relación a supostas irregularidades na Melloras 
dos Camiños Municipais e fala do Informe de Intervención. Intervén o Sr. Fente Parada, dicindo 
que puido ser o modificado. Intervén a Sra. Interventora dicindo que puido ser por eso ó que se 
refire.

Comenta  a  Sra.  Raquel  López  Rodríguez  que a  viron que  a  asociación Querendo pedían 
intervir  no Pleno sobre unha Moción na endiometriose. Contesta a Sra. Pamela Fernández 
Águila, dicindo que esta ela pendente dese tema.

Pregunta a Sra. Raquel López Rodríguez, en relación á resolución de 3 de agosto do Instituto 
de Vivenda 2018-2021. O requisito é ter unha ARI., vimos que deron esa subvención e que 
Chantada non aparece. Pregunta se non se solicitou ou qué pasou. Contesta o Sr. Alcalde 
dicindo que temos o Casco Antigo, pero nós non temos agora mesmo ningunha petición. Ten 
que  haber  xente  que  pida  arranxar  casas.  No  2018  había  tres  propostas  pero  non  se 
xustificaron.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, manifestando que noutro pleno solicitouse que se 
repuxera a sinal de Stop en Ouriz e Capela de S. Antonio. Contesta o Sr. Alcalde dicindo que  
cree que aínda non se recibiron, pero que están pedidas dez sinais.

Comenta a Sra. Raquel López Rodríguez, que tamén pedimos que se colocaran carteis do Plan 
Único. Contesta o Sr. Alcalde dicindo que outra xente nos dixo que chegaba un. Engade que o 
que sería lamentable e que non se deran os cartos polos letreiros. É un gasto innecesario e a  
ver se hai alguén que o erradique. Ponse o letreiro na estrada que baixa da Seat. Imaxine se  
por esa circunstancia non lle dan os cartos a Chantada. Responde Dona Raquel López que o  
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Alcalde sabe que se teñen que poñer os carteis e non os pon. 

Intervén o Sr. Alcalde preguntando se vostede vai a axudar a que sea suficiente coa colocación 
dun cartel. Contesta a Sra. Raquel López Rodríguez, que non é decisión súa.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez, preguntando pola caída dunha veciña pola rúa Xoan 
XXIII a altura do nº 23, e di que pedimos que a policía local fixera un informe. Contesta  o Sr. 
Alcalde dicindo que está solicitado o informe.

Intervén a Sra. Raquel López Rodríguez,  preguntando si se recepcionou o campo de fútbol. 
Contesta o Sr. Alcalde, que o venres se recepcionou, pero quedan pendentes de renovar a rede 
e queda por o céspede vello arredor.

Intervén  a  Sra.  Raquel  López  Rodríguez,  preguntando  se  é  posible  recepcionar  se  faltan 
cousas. Contesta o Sr. Otero Veiga, dicindo que o que falta o fará o Concello.

Comenta a Sra. Raquel López Rodríguez, que o ano pasado trouxemos o problema da venda 
de castañas. Contesta o Sr. Alcalde dicindo que este ano é a primeira noticia que teño, pero 
cantas mais castañas se recollan e se vendan mellor, hai que convivir con todos, e que son 
casos puntuais. Comenta o o Sr. Diéguez Carballo que el os viu pola noite. Considera a Sra.  
Raquel López que hai que tratar de por orde na circulación.

Pregunta  a  Sra.  Raquel  López  Rodríguez  para  cándo  a  reforma  do  IBI.  Comenta  a  Sra. 
Interventora que estase buscando a documentación.

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que nós temos intención de aprobar orzamentos antes do remate 
do ano.

Pregunta a Sra. Raquel López sobre os puntos de dación de contas no parque infantil que cál é 
a solución viable. Contesta o Sr. Alcalde dicindo que vai a facerse unha adxudicación pública e  
adxudicala antes de que remate o ano.

Pregunta a Sra. Raquel López se en relación os problemas polos cortes de luz no Polígono 
Industrial o grupo de goberno é coñecedor.

Intervén O Sr. Alcalde dicindo que o concello non lle pode dar enerxía suficiente ó Polígono, e 
xa se falou con Naturgy e dixéronlle que a potencia chegaba con creces. Comenta que ó mellor 
o que non chega é a potencia contratada.

Pregunta a Sra. Raquel López que que ten pensado facer o concello en relación as actuacións 
contra a violencia machista. Contesta o Sr. Alcalde que este concello traballa a reo coas do 
CIM.

Polo Grupo do PP, Don Fancisco Javier Rodríguez Medela.

Intervén o Sr. Francisco Javier Rodríguez Medela, formulando os seguintes rogos:

-Comenta que hai queixas dos veciños da Avda. de Ourense en relación á falta de intensidade 
da luz pública. Solicita que se se pode dotar de farolas á parte nova do Polígono.
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que se lle dixo que na medida en que vaian obrando se lle dará.

- O Sr. Francisco Javier Rodríguez comenta que no mes de agosto deste ano chegaron multas 
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a veciños de Chantada do ano 2017 e pregunta se estas multas prescribiron e se é así cánto se 
pode deixar de pagar. Contesta o Alcalde que non moito.

.-  Comenta  o  Sr.  Rodríguez  Medela  que  no  mes  de  agosto  aprobouse  a  Modificación  de 
Alemparte, e que se roga axilidade para comunicar esta Modificación.

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

Intervén o Sr. Fente Parada, manifestando que no Plan de axuste polo cobro retroactivo do IBI 
supera incluso os 600.000 euros. No informe de morosidade mellorase con respecto ó pleno 
pasado pero  creo  que  hai  marxe  de  mellora,  en  catro  meses  poderíamos  estar  en  cifras 
aceptables.

Intervén o Sr. Fente Parada, comenta que hai un hórreo e un pallar que queda ó lado do Casco 
Histórico, no fondo da rúa Xoan XXIII, e que no propio hórreo puxeron un cartel que anuncia 
“próxima construcción”, e pregunta se consta no Concello licencias, permisos ou solicitudes 
para esa construcción, xa que considera que é un elemento patrimonial.

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que el non ten constancia.

Intervén  o  Sr.  Fente Parada,  dicindo  que  viron que  se encargou  un  estudo  a USC sobre 
situación urbanística das Adegas. Pregunta qué criterios se seguiron para inluír a unhas ou 
outras adegas e se lle poden dar o informe.

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que se incluíron as que teñen certos problemas. O informe pode 
pedilo no concello pero sería mellor que o consultaran no Concello porque que non sei se eso 
pode andar por aí pola Lei de Protección de datos.

Intervén  o Sr.  Fente  Parada,  en relación ás  sentencias  dos  traballadores,  e  pregunta  qué 
medidas se van tomar. Contesta o Sr. Alcalde que a solución, é darlle a axuda no fogar a unha 
empresa privada, pero despois de maio.

Pregunta o Sr. Fente Parada, por qué se suprimiu patinaxe nas escolas. Contesta o Sr. Otero 
Veiga, dicindo que estamos á espera de chegar a unha solución porque os monitores que 
temos non o dan. Comenta o Sr. Alcalde que patinaxe no polideportivo non se vai facer, nin 
hockey, non se pode cada poucos anos poñer un pavimento novo ó pavillón porque o diñeiro  
hai que distribuílo. 

Comenta o Sr. Fente Parada, en relación edifico da praza de Santa Ana, e insistimos que se lle  
faga caso ó informe da Deputación para dar caducidade ó expediente e se incoe de novo.  
Contesta o Sr. Alcalde, dicindo que dous ou tres veces ó mes pasa xente polo concello que 
quere comprar o edifico pero nada efectivo.

Solicita o Sr. Fente Parada que se traballe en ordenanzas de terrazas. Comenta o Sr. Alcalde 
que hai dúas ordenanzas importantes, as de vados e as de terrazas.

Comenta o Sr. Fente Parada, en relación coas piscinas, dicindo que polo visto xunto ó ximnasio 
estiveron produtos químicos varios días. Contesta o Sr. Otero Veiga que non ten constancia. 
Pode ser por un palé grande que son os filtros por onde pasa a auga da piscina e son de area,  
porque que se vai cambiar a area dos filtros da piscina por uns novos, e costa sobre 3.000 ou 
4.000 euros.

Pregunta o Sr. Fente Parada polos obstáculos da carreira. Contesta o Sr. Otero Veiga que nos  
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pediron se podían quedar alí temporalmente, e retiraranos cando eles poidan.

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

          Vº e pr.
     O Alcalde, 

 Manuel L.Varela Rodríguez. 
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