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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN REALIZADA O 22 DE 
XUÑO DO 2021 

 
      

   
 
 
 
Sesión telemática celebrada en virtude do 
artigo 46.3 da LBRL introducido pola 
Disposición Adicional segunda do Real Decreto 
lexislativo 11/2020, do 31 de marzo, polo que 
se adoptan medidas urxentes e 
complementarias no ámbito social e económico 
para facer fronte ao COVID-19. Sendo as 9:45 
horas do 22 de xuño do 2021, reúnense en 
primeira convocatoria, baixo a presidencia do 
Alcalde, Carlos Ladra Brage, os/as 
concelleiros/as que se relacionan á marxe, coa 
asistencia da Secretaria-Interventora Irene 
Suárez López, que da fe do acto, aos efectos 
de realizar sesión extraordinaria solicitada pola 
cuarta parte do número legal de membros da 
Corporación. 
 
Unha vez comprobada a existencia de quórum 
para a válida constitución do Pleno, o 
Presidente declara aberta a sesión, e 
procédese a tratar os asuntos incluídos na 
Orde do Día. 

 
 

 

 

 
 
 

ORDE DO DÍA 
 
 
PRIMEIRO ( E ÚNICO).-  PROPOSTA DO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR 
RELATIVA Á REVISIÓN, AUDITORÍA E TOMA DE DECISIÓNS CON RESPECTO Á TALA DE 
ÁRBORES NO PIÑEIRAL DA MADALENA. 
 
Obra no expediente a seguinte proposta presentada polo Grupo Político municipal do Partido  Popular 
e que se transcribe a continuación: 
 
PROPOSTA REVISIÓN, AUDITORÍA E TOMA DE DECISIÓNS CON RESPECTO Á TALA DE 
ÁRBORES NO PIÑEIRAL DA MADALENA, PRESENTADA POLO GRUPO POPULAR 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
 
 
Alcalde-Presidente: 
Carlos Ladra Brage 
ASISTENTES 
Concelleiros/as; 
Grupo político municipal PSdG-PSOE 
Concepción Rodríguez Ferreiro  
Diana Mª. Rodríguez Fernández 
Grupo político municipal BNG: 
Iago Varela Martínez 
Paula González Grueiro 
Grupo político municipal PP: 
Elena María Arias Martínez 
Manuel González López   
Javier Fernández Brage   
María José Bouza Varela 
Grupo Mixto: 
María Eva García Amor 
Xosé Manuel Pérez Sardiña 
AUSENCIAS XUSTIFICADAS: 
Secretaria-Interventora: 
Irene Suárez López 
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 Desde hai semanas realizouse unha corta masiva de árbores e exemplares con decenas de anos de 
antigüidade neste espazo natural. Afecta a 166 exemplares e representa un risco para a estabilidade 
da zona. A actuación lanza máis dúbidas aínda. 
 
 Como vimos anunciando desde fai semanas, a pesar do indicado, a día de hoxe non nos consta que 
a empresa que realizou esta corta conte coas certificacións que a avalen para realizalas en espazos 
de especial interese e protección.  
 
Tampouco vimos, nin se ten acreditado que a dita corta se estea producindo no final da vida útil de 
cada piñeiro, nin se ten respondido no pleno a preguntas acerca da enfermidade ou problema que tiña 
cada exemplar. 
 
 Ademais, seguindo a demagoxia deste goberno, o informe sen certificar que encargaron agora, 
xustifica unha mesma actuación dun informe do 2019, sendo este último oficial e plenamente válido. 
Ao parecer ao actual goberno local agora válelle o que antes protestaba.  
 
As datas non puideron ser peores, a improvisación deste goberno lanza unha moi mala época do ano 
para ter o piñeiral completamente pechado, coas podas sen recoller, achas, marcas de maquinaria e 
buracos por todas partes. Unhas pegadas que, de realizarse noutras datas, poderían corrixirse con 
maior tempo por parte dos autores e con máis desenvolvemento da natureza.  
 
Por último, sendo o PP o único que a día de hoxe realizou unha campaña para a reforestación e 
plantación neste lugar, que ademais foi apadriñada polos veciños sen custar un euro ás arcas 
municipais, vemos necesario esixir e pedir que se tomen medidas para actuacións similares que 
permitan asegurar a supervivencia deste lugar privilexiado. 
 
Con relación ao anterior, tamén vemos unha falta grave o nulo mantemento deses exemplares 
apadriñados por veciños, cuxa pouca atención á hora de manter ameaza precisamente, estes labores 
de reforestación mentres o goberno local só fai informes que non achegan nada novo.  
 
PROPOSTA DE ACORDO:  
 
Primeiro. Avaliar, presupostar e destinar unha partida municipal á reforestación de máis exemplares 
que permitan que o piñeiral siga crecendo e asegurando o seu futuro mediante á rexeneración ao longo 
dos anos, achegando novos exemplares que sumen ao tecido natural do mesmo.  
 
Segundo. Avaliar, documentar, presupostar e destinar unha partida municipal ao arranxo dos danos, 
desfeitas e pegadas deixadas pola maquinaria pesada nas actividades de poda ao longo de todo o 
piñeiral, así como restos de ramas, fochas e achas que deslocen a actual imaxe do lugar, ademais de 
representar un perigo constante para unha zona concorrida por xente de todo tipo día e noite. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
 
Sometida a proposta a votación e por unanimidade dos membros presentes ( 11 votos) 
adoptouse o seguinte ACORDO: 
 
Primeiro. Avaliar, presupostar e destinar unha partida municipal á reforestación de máis exemplares 
que permitan que o piñeiral siga crecendo e asegurando o seu futuro mediante á rexeneración ao longo 
dos anos, achegando novos exemplares que sumen ao tecido natural do mesmo.  
 
Segundo. Avaliar, documentar, presupostar e destinar unha partida municipal ao arranxo dos danos, 
desfeitas e pegadas deixadas pola maquinaria pesada nas actividades de poda ao longo de todo o 
piñeiral, así como restos de ramas, fochas e achas que deslocen a actual imaxe do lugar, ademais de 
representar un perigo constante para unha zona concorrida por xente de todo tipo día e noite. 
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E non habendo mais asuntos que tratar deuse por finalizada a sesión sendo as once horas e oito 
minutos estendéndose a presente acta da que, eu,  Secretaria, certifico. 

 

Vº e P 

 
 
 


