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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN REALIZADA O 28 DE XULLO 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 19:30 
horas do 28 de xullo 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.   
 
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 
 
 
 
1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES. 
 
En aplicación do disposto no artigo 91.1 do Regulamento de Organización e Funcionamento das 
Corporacións Locais, o Alcalde comeza preguntando aos Concelleiros se teñen algunha observación 
que facer ás actas correspondentes ás sesións celebradas o 26 de maio e 22 de xuño do 2021. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometida a votación a acta correspondente á sesión ordinaria celebrada o 26 de maio é 
aprobada por dez ( 10 ) votos a favor das concelleiras do PSdG-PSOE, Concepción Rodríguez 
Ferreiro e Diana Rodríguez Fernández, BNG, Partido Popular e a concelleira do Grupo Mixto e 
unha ( 1 ) abstención do concelleiro do PSdG-PSOE, Carlos Ladra Brage, por atoparse ausente 
na dita sesión.   
 

 
 
 
 
 
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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Sometidas a votación ás actas das sesións extraordinarias celebradas o 22 de xuño foron 
aprobadas por unanimidade dos asistentes ( 11 votos). 
 
2.- CONTA XERAL 2020 
 
Obra no expediente a proposta de Alcaldía que de seguido se transcribe: 
 
 
PROPOSTA DE ALCALDÍA.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2020  
 
Visto a Conta Xeral do exercicio 2020, xunto con toda a súa documentación anexa á mesma, segundo 
a lexislación vixente. Visto que formada e informada dita Conta Xeral, pola Intervención Municipal, foron 
comprobados os libros, documentos e xustificantes oportunos, así como toda a documentación anexa 
á mesma e esixida pola vixente lexislación, sendo sometida a Ditame da Comisión Especial de Contas.  
 
Visto que a Comisión Especial de Contas, celebrada en data 22 de xuño de 2021 ditaminou:  
 
PRIMEIRO. Informar favorablemente a Conta Xeral do Municipio do exercicio 2020, que quedou 
cumpridamente xustificada, e que está integrada polos seguintes documentos:  
a) O Balance. 
 b) A Conta do resultado económico-patrimonial.  
c) O estado de Liquidación do Orzamento.  
d) A Memoria. 
 e) Actas de arqueo das existencias en Caixa referidas a fin de exercicio  
f) Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas mesmas a favor da 
entidade local, referidos a fin de exercicio.  
 
SEGUNDO. Ordenar que a referida Conta, así como o propio informe emitido por esta Comisión, sexan 
expostos ao público, por prazo de quince días, a fin de que durante dito prazo, quen se estimen 
interesados poidan presentar cantas reclamacións, reparos ou observacións, teñan por convenientes, 
os cales, caso de presentarse, haberán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica de cantas 
comprobacións estímense como necesarias, para a emisión de novo informe, que será elevado, xunto 
cos reparos, reclamacións ou observacións formulados, a consideración plenaria definitiva . 
 
Visto o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 120, de data 29 de xuño de 
2021, de exposición pública da Conta Xeral do Concello de Cabanas correspondente á anualidade 
2020, polo prazo de quince días, para a presentación de reclamacións, reparos ou observacións. 
 
Visto o certificado de Secretaría-Intervención no que se subscribe que durante o prazo de exposición 
pública non tivo entrada no Rexistro Xeral do Concello de Cabanas reclamación, reparo ou observación 
algunha á Conta Xeral do exercicio 2020. 
 
 Considerando o anteriormente exposto, esta Presidencia propón ao Pleno da Corporación a adopción 
do seguinte ACORDO 
 
PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do Exercicio 2020 do Concello de Cabanas. 
 
SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto con toda a documentación que a integra á 
fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e, 
en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e 
Sustentabilidade Financeira, e demais normativa concordante, ao Ministerio de Facenda e Función 
Pública. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
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Sometido o asunto a votación e por seis ( 6 ) votos a favor dos concelleiros do PSdG-PSOE, 
BNG e a concelleira do Grupo Mixto e cinco ( 5 ) abstencións dos concelleiros do PP e do 
concelleiro do Grupo Mixto adoptouse o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do Exercicio 2020 do Concello de Cabanas. 
 
SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto con toda a documentación que a integra á 
fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e, 
en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e 
Sustentabilidade Financeira, e demais normativa concordante, ao Ministerio de Facenda e Función 
Pública. 
 
 
3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 15/2021 NA MODALIDADE DE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO 

Obra no expediente o ditame que de seguido se transcribe: 
 
Expediente núm.1022/2021 
 
PROPOSTA DA ALCALDÍA.- APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚM. 15/2021, NA MODALIDADE DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
 
Visto o expediente relativo á aprobación do expediente de modificación de créditos núm.15/2021 do 
orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito, con cargo ao remanente de tesourería 
para gastos xerais, que consta de providencia de Alcaldía, Memoria da Alcaldía e informe de Secretaría 
Intervención. 
 
Visto que da liquidación do exercicio 2020 resulta un remanente de tesourería para gastos xerais 
positivo por importe de 894.986,85 €. 
 
Visto que as contías consignadas no orzamento de 2020 resultan insuficientes para atender ao gasto 
relativo a  achegas municipais e os investimentos que a continuación se relacionan: 
 

- Achega ao Plan de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal ( Plan único de 
concellos) “ POS+ ADICIONAL2/2021 1º FASE”. 

- Achega municipal en relación á solicitude de subvención nominativa á Deputación da Coruña 
para levar a cabo a actuación “Mellora da accesibilidade e dos servizos urbanos na estrada N-
651 ( marxe dereito sentido Ferrol) entre os PKS 20+940 e 21+460, en Cabanas.” 

- Achega municipal en relación á solicitude de subvención nominativa á Deputación da Coruña 
para levar a cabo a actuación “Reforma da nave municipal do polígono “Vilar do Colo” para a 
mellora das condicións e accesibilidade e de seguridade e creación de coworking.”   

- Actuación denominada “Reparación de camiños municipais: rúa Corredoira Igrexa e camiño do 
Río”. 

 
Visto o que antecede, considerando que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación 
aplicable e que procede a súa aprobación inicial polo Pleno, de acordo co disposto no artigo 177.2 do 
Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, e no artigo 22.2.e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
PRIMEIRO.-  Aprobar o expediente de modificación de créditos núm. 15/2021, na modalidade de crédito 
extraordinario por un importe global de 396.161,11 euros, que se financia con cargo a Remanente de 
Tesourería para gastos xerais (que se acreditan no expediente), conforme ao detalle de partidas 
seguinte:  
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SEGUNDO.- De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de Facendas Locais, en relación co artigo 169 
do mesmo texto legal, proceder á exposición publica do apartado 1 do presente acordo por quince días 
hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP. 
 
TERCEIRO.-O expediente de modificación orzamentaria entenderase definitivamente aprobado, no 
caso de que durante o referido período de exposición pública non se presenten reclamacións. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometido o asunto a votación e por seis ( 6 ) votos a favor dos concelleiros do PSdG-PSOE, 
BNG e a concelleira do Grupo Mixto,  catro ( 4 ) abstencións dos concelleiros do PP e do 
concelleiro do Grupo Mixto adoptouse o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.-  Aprobar o expediente de modificación de créditos núm. 15/2021, na modalidade de crédito 
extraordinario por un importe global de 396.161,11 euros, que se financia con cargo a Remanente de 
Tesourería para gastos xerais (que se acreditan no expediente), conforme ao detalle de partidas 
seguinte:  

Aplicación 
 

Descripción 
Crédito 
extraordinario 

Programa 
Económi
ca 

  

161 61900 

Achega municipal para o 
financiamento do POS+Adicional 
2/2021  Ampliación da rede de 
saneamento de augas residuais en 
Val de Arriba e Pena do Pico 

23.537,72 

453 61900 

Achega municipal subvención 
nominativa para levar a cabo a 
actuación “Mellora da accesibilidade 
e dos servizos urbanos na estrada 
N-651 ( marxe dereito sentido 
Ferrol) entre os PKS 20+940 E 
21+460 en Cabanas” 

257.130,59 

933 63200 

Achega municipal subvención 
nominativa para levar a cabo a 
actuación “Reforma da nave 
municipal do polígono “Vilar do 
Colo” para a mellora das condicións 
e accesibilidade e de seguridade e 
creación de coworking” 

69.979,55 

1532 61902 
Actuación denominada “Reparación 
de camiños municipais: rúa 
Corredoira Igrexa e camiño do Río. 

45.513,25 

  TOTAL 396.161,11 
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SEGUNDO.- De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de Facendas Locais, en relación co artigo 169 
do mesmo texto legal, proceder á exposición publica do apartado 1 do presente acordo por quince días 
hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP. 
 
TERCEIRO.-O expediente de modificación orzamentaria entenderase definitivamente aprobado, no 
caso de que durante o referido período de exposición pública non se presenten reclamacións. 
 
 
4. INFORMES DA PRESIDENCIA: 

4.1. RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA 

Dáse conta das resolucións de Alcaldía aprobadas dende o último pleno ordinario. 

4.2. INFORME RESUMO ANUAL SOBRE O CONTROL INTERNO 

Dáse conta do informe resumo anual sobre o control interno elaborado en base ás previsións contidas 
no Real Decreto 424/2017, do 28 da abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas 
entidades do Sector Público Local. 

5. MOCIÓNS 

Obra no expediente moción presentada polo grupo político municipal do Partido Popular en apoio do 
Xacobeo 21-22 , co seguinte teor literal: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O camiño de Santiago non só foi a ruta de peregrinación mais importante da Europa Medieval, senón 
tamén unha importante vía comercial e de desenvolvemento cultural, artístico, social e económico do 
que se beneficiaron todas as localidades polas que discorrían as súas rutas. 

A súa importancia ao longo da historia está recoñecida en distincións como Itinerario Cultural Europeo 
( Consello de Europa 1987), Patrimonio da Humanidade ( Unesco 1993,1998 e 2015) ou Premio 
Príncipe de Asturias da Concordia ( Fundación Príncipe de Asturias, 2004). 

Aplicación Descripción 
Crédito 
extraordinario 

Programa 
Económic
a 

  

161 61900 

Achega municipal para o financiamento 
do POS+Adicional 2/2021  Ampliación 
da rede de saneamento de augas 
residuais en Val de Arriba e Pena do 
Pico 

23.537,72 

453 61900 

Achega municipal subvención 
nominativa para levar a cabo a 
actuación “Mellora da accesibilidade e 
dos servizos urbanos na estrada N-651 
( marxe dereito sentido Ferrol) entre os 
PKS 20+940 E 21+460 en Cabanas” 

257.130,59 

933 63200 

Achega municipal subvención 
nominativa para levar a cabo a 
actuación “Reforma da nave municipal 
do polígono “Vilar do Colo” para a 
mellora das condicións e accesibilidade 
e de seguridade e creación de 
coworking” 

69.979,55 

1532 61902 
Actuación denominada “Reparación de 
camiños municipais: rúa Corredoira 
Igrexa e camiño do Río. 

45.513,25 

  TOTAL 396.161,11 
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Desde a súa orixe, milleiros de persoas de calquera clase e condición peregrinaron a Compostela. Ao 
longo destes séculos pasou por momentos de esplendor e de decadencia, pero dende a promoción e 
recuperación que se fixo desde o Plan Xacobeo 1993, impulsado polo Goberno de Manuel Fraga está 
vivindo unha das súas etapas de esplendor. Boa proba delo son os mais de 301.000 peregrinos do ano 
2017, os 327.000 do 2018 ou os case 350.000 de 2019. 

Todos eses peregrinos e os millóns de turistas que cada ano se acercan a Galicia, sempre atoparon en 
nós a un pobo acolledor, respectuoso e agradecido cos visitantes. 

As diversas rutas do Camiño de Santiago teñen impacto directo nos sectores do aloxamento, da 
alimentación e da restauración, pero tamén producen un impacto indirecto positivo noutros sectores 
económicos; así mesmo favorecen o equilibrio territorial e son o mellor mecanismo de promoción 
internacional da marca Galicia. 

Por todo isto, non se comprende que a marca xuvenil do BNG, “Galiza Nova” presentase o pasado 1 
de xullo unha campaña co lema “Rachemos co Xacobeo”, baseada nunhas presuntas consecuencias 
negativas que o Xacobeo estaría a producir na xuventude e -según eles- por converter Galicia “nun 
sector terciario xigante e cun emprego altamente precario”. Ao día seguinte aínda que retiraron a imaxe 
e o lema desta campaña, reafirmáronse nas denuncias desta campaña. 

A “turismofobia” é un fenómeno que entre todos temos que desterrar. Ademais, Galicia conta cun 
modelo turístico seguro, respectuoso e de calidade e que aporta tranquilidade a quen nos visita. 

Así mesmo, o Camiño de Santiago, como fenómeno de trascendencia internacional debería unirnos a 
todos. Porén, un feito tan sinxelo, pero así mesmo tan necesario e agradecido polos peregrinos, como 
é a sinalización do Camiño, é aproveitado polo Alcalde de Vigo para confrontar coa Xunta de Galicia. 
Négase a outorgar autorización municipal á sinalización homologada do Camiño. Tiveron que se os 
propios locais de hostalaría de Vigo que se prestasen a colaborar cos peregrinos que atravesan a 
cidade e que precisan de orientación, así como da confianza e tranquilidade que lle da seguir o itinerario 
correcto. 

Tras mais dun ano de pandemia, moitos sectores económicos do noso concello confían na reactivación 
que o turismo pode propiciar e, en especial, no impacto da dobre celebración do Xacobeo 21-22, que 
trascende a propia cidade de Santiago de Compostela e a dos concellos polos que discorren todas as 
rutas do Camiño nesta tarefa. 

Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no concello de Cabanas presenta a seguinte PROPOSTA DE 
ACORDO: 

1. O concello de Cabanas insta á Xunta de Galicia a que desenvolva unha programación extensa e 
descentralizada, aproveitando a gran oportunidade que representa este Xacobeo bianual, promovendo 
actividades ao longo de todo o territorio da nosa comunidade, dinamizando o tecido cultural e turístico 
local e xerando riqueza e emprego en todos os concellos de Galicia. 

2. O concello de Cabanas manifesta o seu apoio á celebración anos Xacobeos 21-22, en canto 
vehículos de proxección exterior de Galicia, e recoñece os valores de hospitalidade, convivencia, afán 
de superación e solidariedade do Camiño de Santiago. 

3. O concello de Cabanas rexeita calquera tipo de campaña contraria ao fenómeno Xacobeo ou de 
desconsideración aos peregrinos. 

 

Sometida a votación a urxencia da moción é aprobada por cinco ( 5 ) votos a favor dos 
concelleiros do PP e do concelleiro do Grupo Mixto e seis ( 6 ) abstencións dos concelleiros do 
PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto.  

 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
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Sometida a moción a votación e por unanimidade dos presentes ( 11 ) votos adoptouse o 
seguinte ACORDO: 
 
1. O concello de Cabanas insta á Xunta de Galicia a que desenvolva unha programación extensa e 
descentralizada, aproveitando a gran oportunidade que representa este Xacobeo bianual, promovendo 
actividades ao longo de todo o territorio da nosa comunidade, dinamizando o tecido cultural e turístico 
local e xerando riqueza e emprego en todos os concellos de Galicia. 

2. O concello de Cabanas manifesta o seu apoio á celebración anos Xacobeos 21-22, en canto 
vehículos de proxección exterior de Galicia, e recoñece os valores de hospitalidade, convivencia, afán 
de superación e solidariedade do Camiño de Santiago. 

3. O concello de Cabanas rexeita calquera tipo de campaña contraria ao fenómeno Xacobeo ou de 
desconsideración aos peregrinos. 

Obra no expediente moción presentada polos grupos de goberno local sobre o proxecto do parque 
eólico de Caaveiro. 

Sometida a votación a urxencia da moción é aprobada por unanimidade dos membros presentes 
( 11  votos). 

De seguido o concelleiro Iago Martínez Varela da lectura á moción co seguinte teor literal: 

 

MOCIÓN PRESENTADA POLOS GRUPOS DO GOBERNO LOCAL SOBRE O PROXECTO DO 
PARQUE EÓLICO CAAVEIRO 

 
 
Os Grupos Municipais do PSdeG-PSOE, BNG e AEC de Cabanas, de acordo e ao amparo do previsto 
no Regulamento de Ordenación, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa 
someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN sobre o Proxecto do Parque Eólico Caaveiro 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
A previsión de ubicación de parques eólicos nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, e no noso 
concello en particular, non se está a levar a cabo tendo en conta as necesidades do país, os intereses 
das comunidades locais, a protección do territorio e o medio, e a compatibilidade con actividades 
socioeconómicas propias da contorna. Pola contra, prevalecen os intereses de grandes grupos 
económicos que teñen unha visión puramente depredadora e extrativista dos recursos, do mesmo xeito 
que ocorre con outros sectores estratéxicos, como o forestal ou o mineiro. É polo que apostamos de 
maneira decidida polas enerxías renovábeis como a eólica, se ben entendemos que a enerxía debe ser 
considerada como un ben público galego, e os seus beneficios deben repercutir no conxunto do país e 
nos territorios onde se xera. Para iso defendemos a participación pública galega na planificación e 
desenvolvemento do sector enerxético en xeral, e do eólico en particular. 
 
Do mesmo xeito debemos ser conscientes da lexislación vixente na actualidade ao respecto, e que no 
caso galego o Plan Eólico de Galicia é de 1997, e ten como última modificación a de 2002, sendo polo 
tanto nestes momentos un instrumento desfasado, tanto polos avances técnicos nos aeroxeradores, 
como nos avances a nivel de normativa europea, nos estándares de protección ambiental, paisaxística 
e de participación cidadá, que mudaron completamente nestes 20 anos, sen esquecer a vella demanda 
da Unión Europea ao respecto da ampliación da Rede Natura. 
 
Así mesmo, e de acordo a estándares ou obxectivos marcados desde a propia UE, debemos ter en 
conta que no 2019, Galiza produciu o 65% do mix de xeración galega en renovábeis, que vén sendo o 
dobre do obxectivo que marca a UE para os Estados membros para o ano 2030. Polo que tampouco 
os datos de produción de enerxía renovábel parecen avalar que sexa agora o momento de impulsar 
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unha carreira de implantación de parques eólicos no noso País, senón de desenvolver a potencia eólica 
de xeito racional, sostíbel e ordenada. 
 
Por todo o exposto anteriormente, e asumindo explicitamente a petición que nos traslada a 
veciñanza e colectivos afectados, o pleno do Concello de Cabanas  
 
1. Rexeita a instalación do Parque Eólico de Caaveiro, polos impactos negativos que do mesmo derivan 

para o conxunto do territorio e veciñanza do noso concello, de acordo coas alegacións presentadas 
polo Concello de Cabanas. 

2. Reafirma o seu compromiso na defensa dos intereses veciñais, poñendo a disposición da poboación 
os recursos necesarios para a súa defensa fronte á implantación de parques eólicos que se 
consideren abusivos ou prexudiciais para  veciñanza e o conxunto do concello. 

 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 

Sometida a moción a votación e por unanimidade dos presentes ( 11 votos) adoptouse o 
seguinte ACORDO: 

1.Rexeita a instalación do Parque Eólico de Caaveiro, polos impactos negativos que do mesmo derivan 
para o conxunto do territorio e veciñanza do noso concello, de acordo coas alegacións presentadas 
polo Concello de Cabanas. 
2.Reafirma o seu compromiso na defensa dos intereses veciñais, poñendo a disposición da poboación 
os recursos necesarios para a súa defensa fronte á implantación de parques eólicos que se consideren 
abusivos ou prexudiciais para  veciñanza e o conxunto do concello. 
 
Obra no expediente moción presentada polos grupos do goberno local sobre a situación da sanidade 
pública Galega. 

Sometida a votación a urxencia da moción é aprobada por sete ( 7 ) votos a favor dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e Grupo Mixto e catro ( 4 ) abstencións dos concelleiros do 
PP. 

A concelleira Eva García Amor da lectura á moción co seguinte teor literal: 

 

MOCIÓN PRESENTADA POLOS GRUPOS DO GOBERNO LOCAL SOBRE A SITUACIÓN NA 
SANIDADE PÚBLICA GALEGA. 

 

Os Grupos Municipais do PSdeg-PSOE, BNG e AEC de Cabanas, de acordo e ao amparo do previsto 
no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa 
someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN sobre a mellora do sistema sanitario público de 
Galicia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A xestión da sanidade pública xa non gozaba de boa saúde antes da pandemia. Despois de máis dun 
ano de pandemia podemos presumir do noso sistema sanitario so grazas ao traballo impagable e 
incansable dos seus e das súas profesionais en canto á atención hospitalaria.  

Do mesmo xeito, a Atención Primaria contaba xa cunha situación tamén moi deficiente sendo obxecto 
de debate e de queixas continuadas por parte de colectivos de profesionais e usuarios do sistema 
sanitario de Galicia nos últimos tempos antes da pandemia. 
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Dende marzo de 2020 a situación de xestión agravouse exponencialmente, xa que se tiveron que 
suspender consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas que non fixeron máis que 
incrementar unha xa dilatada lista de agarda no noso sistema sanitario.  

A falta de profesionais, a escasa organización dos centros, a ausencia da atención primaria nos órganos 
de dirección, a falla de coordinación entre a dirección do sistema sanitario e os e as profesionais, etc. 
fixo que a pandemia intensificara estes problemas e fíxoos de necesaria e urxente resolución.  

As barreiras actuais de acceso aos Centros de Saúde de atención primaria, as dificultades mesmo para 
comunicarse cos profesionais destes centros e o difícil acceso ás especialidades hospitalarias afecta á 
saúde da poboación e xera un malestar tanto no persoal sanitario como a nivel social. A maiores, esta 
situación provoca unha maior utilización da sanidade privada o que significa, sen dúbida algunha, unha 
desigualdade no acceso á atención sanitaria.  

A modificación da Lei de Saúde de Galicia, ante a que xa pesa un recurso de anticonstitucionalidade 
por entender que se introducen restricións e limitacións aos dereitos fundamentais (que so poden ser 
ditados pola lexislación estatal) é a mostra da intención do goberno galego de sobrepoñer o recorte de 
dereitos fundamentais por encima da tarefa de realizar unha planificación adecuada para saír da crise 
sanitaria actual. É a mostra de que o goberno galego, unha vez máis, pretende lexislar aquelo que non 
lle corresponde e deixa valeiras as responsabilidades de xestión que si son da súa competencia. 

 

Polo anteriormente exposto, o pleno do Concello de Cabanas acorda instar a Xunta de Galicia:  

 

1- A reabrir de forma inmediata os centros de atención primaria para consultas e atención aos 
doentes limitando as consultas telefónicas aos trámites para os que foron creados e que non 
precisen da consulta do persoal profesional médico. 

 

2- A cubrir de forma definitiva e estable as prazas vacantes. Modificando ao mesmo tempo os 
orzamentos da Comunidade autónoma para incrementar o número de profesionais sanitarios así 
como dotar de estabilidade laboral aos mesmos, poñendo fin á elevada precariedade existente no 
sistema sanitario galego. 

 

3- A elaborar un Plan urxente para a Recuperación do Sistema Sanitario Público de Galicia que 
permita a redución nos atrasos na atención especializada (consultas, probas diagnosticas e 
ciruxias) atrasos incrementados polas cancelacións derivadas da pandemia. 

 

Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 

Sometida a moción a votación e por sete ( 7) votos a favor dos concelleiros do PSdG-PSOE, 
BNG e Grupo  Mixto e catro ( 4 ) votos en contra dos concelleiros do PP adoptouse o seguinte 
ACORDO: 

1- A reabrir de forma inmediata os centros de atención primaria para consultas e atención aos 
doentes limitando as consultas telefónicas aos trámites para os que foron creados e que non 
precisen da consulta do persoal profesional médico. 

 

2- A cubrir de forma definitiva e estable as prazas vacantes. Modificando ao mesmo tempo os 
orzamentos da Comunidade autónoma para incrementar o número de profesionais sanitarios así 
como dotar de estabilidade laboral aos mesmos, poñendo fin á elevada precariedade existente no 
sistema sanitario galego. 
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3- A elaborar un Plan urxente para a Recuperación do Sistema Sanitario Público de Galicia que 
permita a redución nos atrasos na atención especializada (consultas, probas diagnosticas e 
ciruxias) atrasos incrementados polas cancelacións derivadas da pandemia. 

De seguido o concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña indica que ten unha moción relativa aos parques 
eólicos. 

Sometida a votación a urxencia da moción é aprobada por sete ( 7 ) votos a favor dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e Grupo Mixto e catro ( 4 ) abstencións dos concelleiros do 
PP. 

O concelleiro da lectura á moción co seguinte teor literal: 

ASUNTO: Contra os Parques Eólicos Caaveiro,  Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario e 
Moeche 

Ó abeiro do establecido na lexislación vixente o Grupo político municipal Mixto a través do seu voceiro 
da Marea de Cabanas (EM-PDDdG) presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno da 
Corporación de novembro de 2020: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A empresa  ENEL GREEN  POWER  ESPANA SL proxecta en Galicia a instalación de seis macro 
parques eólicos que afectan fundamentalmente as comarcas galegas de Eume, Ferrolterra e Ortegal. 

Estes macro parques eólicos e as súas infraestruturas de evacuación denominados Caaveiro,  Tesouro, 
Moeche, Santuario, Barqueiro e Badulaque é un conxunto de 6 parques eólicos que se prevé instalar 
na zona   noroccidental da provincia da Coruña, en desenvolvemento por parte de  Enel    Green    Power  
España S.L. O conxunto dos parques eólicos, denominados Caaveiro,  Tesouro, Barqueiro, Badulaque, 
Santuario e Moeche teñen prevista unha potencia instalada conxunta de 611   MW e conectan nun 
mesmo punto de conexión á Rede a Subestación de REE As Pontes, nas instalacións de Endesa. 

Segundo se desprende dos proxectos dos parques Caaveiro e  Tesouro, as seis instalacións antes 
referidas, dispoñen de permiso de acceso nun mesmo nó da rede de transporte (As Pontes de García 
Rodríguez  400  kV). Prevese que os parques eólicos Barqueiro, Badulaque e Moeche compartirán o 
tramo de liña que transcorre entre a subestación do parque eólico Moeche e a subestación colectora 
situada nas proximidades de Pontes de García Rodríguez 400    kV. Á súa vez os parques eólicos 
Barqueiro e Badulaque compartirían o tramo de liña que transcorre entre a subestación do parque 
eólico Badulaque e a subestación do parque eólico Moeche. A subestación colectora 220/400    kV, así 
como a súa conexión eléctrica coa posición correspondente da subestación Pontes de García 
Rodríguez 400   kV sería compartida polo conxunto de parques eólicos. 

Os seis parques eólicos referenciados, a pesar de compartir instalacións de conexión e o mesmo ámbito 
xeográfico (comarcas do Eume, Ferrolterra e Ortegal), sométense por separado e de forma fraccionada 
a avaliación ambiental ordinaria, obviando que se trata dun único plan industrial de desenvolvemento 
eólico a executar pola mesma promotora, no mesmo ámbito xeográfico comarcal e con permiso de 
acceso nun mesmo nó da rede de transporte (As Pontes de García Rodríguez 400    kV), polo que 
debese ser obxecto, como todos os plans, á correspondente avaliación ambiental estratéxica tal e como  
preceptúa a normativa ambiental europea e española. 

Existen indicios de tramitación irregular en relación a estes proxectos. As cidadás e os cidadáns 
descoñecemos o retorno social que para nós supoñerá a implantación destes parques e descoñécese 
a viabilidade económico –financeira deles, xa que ademais da falta de licenza social e o importante 
financiamento público da que son obxecto, hai que ter en conta que é previsible que a mercantil 
promotora obteña os terreos a prezos de saldo a través dunha Lei de expropiación forzosa  pre –
constitucional do ano 1954, que deixa as persoas afectadas nunha situación de claro desequilibrio 
económico e en situación de vulnerabilidade, ao ver transformados o seu medio de vida e a súa 
contorna. A iso hai que engadir que o plan industrial podería afectar as economías das familias que 
residen na superficie afectada pola poligonal dos parques eólicos, en tanto que as infraestruturas 
eólicas inciden nas explotacións económicas madeireiras, forestais e  agro –gandeiras  fragmentando 
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as explotacións e diminuíndo a súa base territorial.  Trátase de 6 proxectos e dun plan industrial que 
carece de retorno social para as familias que viven, residen e traballan no seu ámbito de implantación 
xerando unha importante  deseconomía e prexuízos para estas. Os impactos socioeconómicos 
adóitanse obviar por parte das Administracións públicas española e galega, que non teñen en conta a 
importancia do sector forestal en Galicia, clave pola súa achega económica ao PIB da comunidade, á 
creación de emprego estable e de calidade e por  descarbonizar a economía contribuíndo de maneira 
notable ao cumprimento dos obxectivos climáticos, tal e como recoñece a propia Lei 7/2012, do 28 de 
xuño, de Montes de Galicia, que recoñece a utilidade pública e a  multifuncionalidad deste. 

Que estes seis proxectos industriais da mercantil   Enel  Green   Power  España S.L. afectan espazos 
de alto valor ambiental como son os espazos da Rede Natura 2000  “Xubia –Castro”, o Parque Natural 
Fragas do Eume, á serra de  Forgoselo (ademais desde o punto de vista paisaxístico e de ruído), á 
Reserva da Biosfera Mariñas –Coruñesas Terras  do Mandeo e á Reserva da Biosfera Terras  do Miño 
(dende o punto de vista paisaxístico). 

Ademais os seis proxectos e o plan industrial realizaríanse á marxe de calquera planificación eólica 
gobernamental sostible. O Ministerio de Transición Ecolóxica e para o Reto Demográfico do goberno 
de España, que impulsa os citados proxectos, non ten en conta a planificación eólica de Galicia (Plan 
sectorial eólico de Galicia) e por outra banda, o Plan sectorial eólico de Galicia é unha norma 
regulamentaria do ano 1997, obsoleta e caduca que non foi obxecto de avaliación ambiental estratéxica 
nin cumpre co  preceptuado na normativa ambiental europea nin española. Ao anterior hai que engadir 
que o seu contido nunca foi obxecto de publicación oficial, vulnerándose así o principio de publicidade 
normativa propio de calquera Democracia. 

Por iso, o Pleno de Cabanas ACORDA 

1.- Rexeitar o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa 
dos Parques Eólicos Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario e Moeche e a súa 
infraestrutura de evacuación na provincia da Coruña. «BOE» núm. 142, do 15 de xuño de 2021. 
Código do proxecto: PEol-431, e a súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores 
ambientais, patrimoniais e paisaxísticos presentes na área de afección dos proxectos e a falla 
de licenza social.  

2.- Reservarse as accións legais oportunas sobre o Parque Eólico Caaveiro (código de proxecto: 
peol-431) e progreso desta e os Parques Eólicos vinculados segundo informe técnico municipal, 
debendo os promotores enfrontarse aos procedementos xudiciais que se inicien (contencioso-
administrativos e penais), así como, ás indemnizacións que procedan, con responsabilidade 
subsidiaria de quen autoriza sen ter en conta os defectos que se poñan en coñecemento no 
proceso de alegacións.  

3.- Poñer de manifesto que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal. 
Téñase en conta que ademais dunha impresionante e exclusiva biodiversidade, calcúlase que 
unha hectárea de turbeira pode almacenar entre 3 e 3,5 veces máis carbono que unha hectárea 
de bosque tropical, reducindo a emisión de gases de efecto invernadoiro e o quecemento global 
do planeta, polo que é fundamental a conservación destes sumidoiros e acumuladores de 
carbono.  

4.- Poñer de manifesto que o Plan Sectorial Eólico de Galicia é un regulamento que non está 
adaptado á actual normativa de avaliación de impacto ambiental e que está desfasado, caduco 
e obsoleto e que carece de avaliación ambiental estratéxica. Ademais nunca chegou a publicarse 
integramente o seu texto e as correspondentes modificacións do mesmo no Diario Oficial de 
Galicia vulnerándose o artigo 9.3 da Constitución española (principio de publicidade das normas 
e principio de seguridade xurídica).  

5.- Poñer de manifesto que en consonancia co anterior estase a vulnerar unha manchea de 
normativa que xera indefensión para a cidadanía como:  

- Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa 
ao acceso do público á información ambiental e o Convenio de Aarhus de 1998 sobre o acceso 
á información, a participación do público e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente, 
que garanten o acceso público a información ambiental que obre en poder das autoridades 
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públicas ou doutras entidades no seu nome, tanto cando se lles solicite como mediante 
divulgación activa.  

- Decisión 2005/370/CE do Consello, do 17 de febreiro de 2005 sobre a celebración, en nome da 
Comunidade Europea, do Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na 
toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO L 124 de 17.5.2005, 
pp. 1-3)  

- Regulamento (CE) nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 
2006, relativo á aplicación, ás institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do 
Convenio de Aarhus sobre o acceso á información, a participación do público na toma de 
decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO L 264 de 25.9.2006, pp. 13-19)  

- Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais 
protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia.  

- Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia.  

6.- Solicitar informe ao Consello da Cultura Galega, máximo órgano asesor da Xunta de Galicia 
en materia de cultura, sobre da compatibilidade do proxecto da estación eólica Caaveiro e os 
outros cinco parques eólicos que conforman o plan industrial de desenvolvemento eólico da 
mercantil promotora na mesma área de actuación, cos valores culturais, paisaxísticos e 
ambientais da área de afección do conxunto dos proxectos aos que fai referencia o proxecto 
eólico Caaveiro.  

7.- Solicitar informe previo á Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural 
da Xunta de Galicia e á luz da exposición de motivos e o artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño 
sobre a prevalencia do uso forestal sobre o uso eólico e a incompatibilidade deste, dentro da 
superficie afectada pola poligonal do parque eólico Caaveiro e os outros cinco parques que 
configuran o plan industrial de desenvolvemento eólico da mercantil promotora, en tanto en 
canto como ben di a exposición de motivos da referida lei, o monte galego é unha fonte de 
riqueza que xera emprego estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de Kioto e 
realiza unha contribución importante ao PIB galego.  

8.- Exixir o sometemento do Plan industrial de desenvolvemento eólico que Enel Green Power 
España S.L. prevé para as comarcas do Eume, Ferrolterra e Ortegal fundamentalmente, á 
correspondente avaliación ambiental estratéxica, tal e como establece a Lei 21/2013, do 9 de 
decembro, de avaliación ambiental para a incorporación dos criterios de sustentabilidade na 
toma de decisións estratéxicas para as comarcas afectadas.  

9.- Exixir o trámite de información pública e de xeito conxunto, os estudos de impacto ambiental 
dos seis parques eólicos que promove a mercantil Enel Green Power España S.L. (parques 
eólicos Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario e Moeche) coas súas respectivas 
instalacións de conexión e liñas de evacuación, xa que logo, a tramitación ambiental 
independente de cada un deles impide a avaliación ambiental global, sumativa e acumulada dos 
impactos da totalidade dos parques que a promotora prevé desenvolver na mesma área 
xeográfica.  

10.- Demandar a relación de axudas públicas e contías recibidas pola empresa promotora Enel 
Green Power España S.L tanto do Estado español como do Banco Europeo de Investimentos 
para o desenvolvemento do plan industrial eólico configurado polos seis parques eólicos 
Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario e Moeche e a súas infraestruturas 
asociadas.  

11.- Solicitarlle ao Comité Científico da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo se emita informe sobre a compatibilidade e prevalencias dos usos do proxecto da 
estación eólica Caaveiro e os outros cinco parques previstos dentro do plan industrial da 
promotora e as súas infraestruturas de evacuación cos valores propios da área de afección do 
proxecto e merecedores da máis alta consideración aos efectos de seren incluídos dentro da 
figura de protección Reservas da Biosfera. 
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Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 

Sometida a moción a votación e por unanimidade dos membros presentes ( 11 votos) adoptouse 
o seguinte ACORDO: 

1.- Rexeitar o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa 
dos Parques Eólicos Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario e Moeche e a súa 
infraestrutura de evacuación na provincia da Coruña. «BOE» núm. 142, do 15 de xuño de 2021. 
Código do proxecto: PEol-431, e a súa retirada definitiva pola súa incompatibilidade cos valores 
ambientais, patrimoniais e paisaxísticos presentes na área de afección dos proxectos e a falla 
de licenza social.  

2.- Reservarse as accións legais oportunas sobre o Parque Eólico Caaveiro (código de proxecto: 
peol-431) e progreso desta e os Parques Eólicos vinculados segundo informe técnico municipal, 
debendo os promotores enfrontarse aos procedementos xudiciais que se inicien (contencioso-
administrativos e penais), así como, ás indemnizacións que procedan, con responsabilidade 
subsidiaria de quen autoriza sen ter en conta os defectos que se poñan en coñecemento no 
proceso de alegacións.  

3.- Poñer de manifesto que o Inventario de Humidais de Galicia non recolle ningún humidal. 
Téñase en conta que ademais dunha impresionante e exclusiva biodiversidade, calcúlase que 
unha hectárea de turbeira pode almacenar entre 3 e 3,5 veces máis carbono que unha hectárea 
de bosque tropical, reducindo a emisión de gases de efecto invernadoiro e o quecemento global 
do planeta, polo que é fundamental a conservación destes sumidoiros e acumuladores de 
carbono.  

4.- Poñer de manifesto que o Plan Sectorial Eólico de Galicia é un regulamento que non está 
adaptado á actual normativa de avaliación de impacto ambiental e que está desfasado, caduco 
e obsoleto e que carece de avaliación ambiental estratéxica. Ademais nunca chegou a publicarse 
integramente o seu texto e as correspondentes modificacións do mesmo no Diario Oficial de 
Galicia vulnerándose o artigo 9.3 da Constitución española (principio de publicidade das normas 
e principio de seguridade xurídica).  

5.- Poñer de manifesto que en consonancia co anterior estase a vulnerar unha manchea de 
normativa que xera indefensión para a cidadanía como:  

- Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, relativa 
ao acceso do público á información ambiental e o Convenio de Aarhus de 1998 sobre o acceso 
á información, a participación do público e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente, 
que garanten o acceso público a información ambiental que obre en poder das autoridades 
públicas ou doutras entidades no seu nome, tanto cando se lles solicite como mediante 
divulgación activa.  

- Decisión 2005/370/CE do Consello, do 17 de febreiro de 2005 sobre a celebración, en nome da 
Comunidade Europea, do Convenio sobre o acceso á información, a participación do público na 
toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO L 124 de 17.5.2005, 
pp. 1-3)  

- Regulamento (CE) nº. 1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 
2006, relativo á aplicación, ás institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do 
Convenio de Aarhus sobre o acceso á información, a participación do público na toma de 
decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente (DO L 264 de 25.9.2006, pp. 13-19)  

- Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais 
protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia.  

- Lei 7/2012, de 28 de xuño de Montes de Galicia.  

6.- Solicitar informe ao Consello da Cultura Galega, máximo órgano asesor da Xunta de Galicia 
en materia de cultura, sobre da compatibilidade do proxecto da estación eólica Caaveiro e os 
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outros cinco parques eólicos que conforman o plan industrial de desenvolvemento eólico da 
mercantil promotora na mesma área de actuación, cos valores culturais, paisaxísticos e 
ambientais da área de afección do conxunto dos proxectos aos que fai referencia o proxecto 
eólico Caaveiro.  

7.- Solicitar informe previo á Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural 
da Xunta de Galicia e á luz da exposición de motivos e o artigo 5 da Lei 7/2012, de 28 de xuño 
sobre a prevalencia do uso forestal sobre o uso eólico e a incompatibilidade deste, dentro da 
superficie afectada pola poligonal do parque eólico Caaveiro e os outros cinco parques que 
configuran o plan industrial de desenvolvemento eólico da mercantil promotora, en tanto en 
canto como ben di a exposición de motivos da referida lei, o monte galego é unha fonte de 
riqueza que xera emprego estable, descarboniza a economía, cumpre co protocolo de Kioto e 
realiza unha contribución importante ao PIB galego.  

8.- Exixir o sometemento do Plan industrial de desenvolvemento eólico que Enel Green Power 
España S.L. prevé para as comarcas do Eume, Ferrolterra e Ortegal fundamentalmente, á 
correspondente avaliación ambiental estratéxica, tal e como establece a Lei 21/2013, do 9 de 
decembro, de avaliación ambiental para a incorporación dos criterios de sustentabilidade na 
toma de decisións estratéxicas para as comarcas afectadas.  

9.- Exixir o trámite de información pública e de xeito conxunto, os estudos de impacto ambiental 
dos seis parques eólicos que promove a mercantil Enel Green Power España S.L. (parques 
eólicos Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario e Moeche) coas súas respectivas 
instalacións de conexión e liñas de evacuación, xa que logo, a tramitación ambiental 
independente de cada un deles impide a avaliación ambiental global, sumativa e acumulada dos 
impactos da totalidade dos parques que a promotora prevé desenvolver na mesma área 
xeográfica.  

10.- Demandar a relación de axudas públicas e contías recibidas pola empresa promotora Enel 
Green Power España S.L tanto do Estado español como do Banco Europeo de Investimentos 
para o desenvolvemento do plan industrial eólico configurado polos seis parques eólicos 
Caaveiro, Tesouro, Barqueiro, Badulaque, Santuario e Moeche e a súas infraestruturas 
asociadas.  

11.- Solicitarlle ao Comité Científico da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo se emita informe sobre a compatibilidade e prevalencias dos usos do proxecto da 
estación eólica Caaveiro e os outros cinco parques previstos dentro do plan industrial da 
promotora e as súas infraestruturas de evacuación cos valores propios da área de afección do 
proxecto e merecedores da máis alta consideración aos efectos de seren incluídos dentro da 
figura de protección Reservas da Biosfera. 

O concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña indica que ten outra moción relativa á compra de parcelas 
para un aparcamento provisorio. 

Sometida a votación a urxencia da moción é rexeitada por seis ( 6 ) votos en contra dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto, tres ( 3 ) abstencións dos 
concelleiros do PP, Elena María Arias Martínez, Javier Fernández Brage e María José Bouza 
Varela e dous ( 2 ) votos a favor dos concelleiro do PP Manuel González López e do concelleiro 
do Grupo Mixto. 

 

6. ROGOS E PREGUNTAS 

Remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente acta. 
 
E non habendo mais asuntos que tratar deuse por finalizada a sesión sendo as vinte e dúas horas 
estendéndose a presente acta da que, eu, Secretaria, certifico. 

Vº e Pº 

 


