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SESION ORDINARIA DE 26 DE FEBREIRO DE 2019 
  

(Acta Número  03)

 

 

 

 

Sr. Presidente: 

Ilmo. Sr. D. Darío Campos Conde 

 

Sres. Deputados: 

D. Argelio Fernández Queipo  

D. Alvaro Santos Ramos  

D. Pablo Rivera Capón 

Dª. Mayra García Bermúdez 

Dª. Mª. del Pilar García Porto 

D. Lino Rodríguez Onega 

D. Eduardo Vidal Baamonde 

Dª. Sonsoles López Izquierdo 

Dª. Mª. Elena Candia López 

D. Xosé Ferreiro Fernández 

D. Manuel Martínez Núñez 

D. Juan Carlos Armesto Quiroga 

D. Antonio Veiga Outeiro 

D. Miguel Angel Sotuela Vega 

D. José Antonio García López  

Dª. Mª. Angeles Teijeiro González 

D. Ramiro Moure Ansoar 

D. José Ulla Rocha 

D. José Demetrio Salgueiro Rapa 

D. José Manuel Yanes Ginzo 

D. Francisco Javier Balado Teijeiro 

D. José Pardo Lombao 

D. Jesús Carreira Ferreiro 

D. Jesús Manuel Núñez Díaz 

 

Secretaria: 

Dª. María Esther Alvarez Martínez  

 

Interventora: 

Dª.  Rosa Abelleira Fernández  

 

 

 

 

 

 

 

No Pazo da Excma. Deputación 

Provincial de Lugo, sendo as once horas do 

día vinte e seis de febreiro de dous mil 

dezanove, baixo a Presidencia do titular do 

cargo,  Ilmo. Sr. D. Darío Campos Conde, 

reúnense os señores Deputados na marxe 

relacionados, co obxecto de celebrar, en 

primeira convocatoria, sesión ordinaria 

convocada para este efecto. 

 

Actúa a Secretaria Dª. María Esther 

Alvarez Martínez, e  asiste a Interventora Dª. 

Rosa Abelleira Fernández. 

 

Aberta a sesión, adoptáronse en 

relación cos asuntos incluídos na Orde do 

Día, os seguintes acordos: 
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1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA O DÍA VINTE E NOVE  DE XANEIRO DE DOUS MIL DEZANOVE. 

 

O Sr. Presidente pregunta aos Sres. Deputados se teñen que formular algunha observación 

á acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de xaneiro de dous mil dezanove, e ao non 

presentarse ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade. 

 

PARTE  RESOLUTIVA 

 

COMISION  DE COOPERACIÓN E ASISTENCIA AOS CONCELLOS E 

MEDIO AMBIENTE 

 

2.- PROPOSTA EN RELACIÓN COA APROBACIÓN DAS BASES DO PLAN 

PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACION COS CONCELLOS 2019. 

 

 Visto o ditame da Comisión Informativa de Cooperación e Asistencia aos Concellos e 

Medio Ambiente, do seguinte teor: 

   

“Logo de ver a proposta da Presidencia, que di o seguinte: 

 

I.- A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, no seu art. 36  ( 

parágrafo 1º) establece que: 

"1. Son competencias propias da Deputación as que lles atribúan, nese concepto, as leis do 

Estado e das comunidades autónomas nos diferentes sectores da acción pública, e en todo caso: 

 a. A coordinación dos servizos municipais entre si para a garantía da prestación integral 

e axeitada a que se refire o apartado a do número 2 do artigo 3l. 

 b. A asistencia e a cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, 

especialmente aos de menor capacidade económica e de xestión.”” 

 

  E  no  parágrafo  segundo, concreta: 
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“2. Aos efectos do disposto nos parágrafos a e b do número anterior, a Deputación: 

 a. Aproba anualmente un plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal, na elaboración da cal deben participar os municipios da provincia. O 

plan, que deberá conter unha memoria xustificativa dos seus obxectivos e dos criterios de 

distribución dos fondos, criterios que en todo caso han de ser obxectivos e equitativos e entre os 

que atoparase o análises dos custes efectivos dos servizos dos concellos, poderá financiarse con 

medios propios da Deputación ou entidade equivalente, as achegas municipais e as subvencións 

que acorden a Comunidade Autónoma e o Estado con cargo aos seus respectivos presupostos ...” 

 

II.-  A  Lei  5/1997, do  22  de  xullo, de  administración local  de  Galicia, no artigo  110 

tamén  prevé  que as deputacións  aproben  anualmente un plan provincial  de  cooperación as  

obras e   servizos  de  competencia  municipal, garantindo a  participación dos  Concellos  na  súa  

elaboración. 

 

III.- O Real  Decreto Lexislativo 781/1986, do  18  de  abril, polo que  se  aproba o  Texto  

Refundido das  disposicións  vixentes  sobre  réxime  local,  no artigo  32, prevé  que  para  o  

desenvolvemento  da  cooperación, as  Deputacións,  coa  participación  dos  Concellos, redactarán  

os  plans  provincias  previstos  no Art.  36  da LBRL,  fixando  na tramitación  deses  plans un  

trámite de  información  pública, mediante  anuncio  no BOP, polo prazo  de  dez días.  

 

IV.- Tendo en conta devandita normativa, malia  que outro ano mais non se recibiu nesta 

Deputación comunicación de axuda ningunha, nin do Estado nin da Comunidade Autónoma, 

referente ao Plan Provincial para 2019, o   equipo de Goberno ten a vontade de elaboración dun 

Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2019, que seguindo as liñas marcadas desde o 

2017,  vai máis  aló  das  obras  e  servizos  tradicionais  e  incorpora  servizos  demandados  polos 

veciños, como  a axuda  no fogar; actividades  e investimentos  culturais, deportivos, 

administración electrónica e protección de datos, protección civil, celebración  de  eventos 

turísticos, feiras, mercados  e outros;  e programas   de emprego para atacar  o  despoboamento e o 

paro:  eixes  básicos  do plan, aínda  que cada  Concello  no  exercicio  da  autonomía  a  apegados  

á  súa realidade,  concrete  as  accións a desenvolver. 
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A  xustificación de  obxectivos, criterios  de  distribución, obxectividade, transparencia,   e  

participación  dos  municipios  quedan   reflectidas  nas  bases  elaboradas e  que se someten a 

aprobación  do pleno. 

 

V.- A Deputación provincial trata así de dar resposta a situacións  e necesidades concretas 

de cada Concello, reforzando a súa autonomía e responsabilidade (en qué e cómo gastar)  mediante 

a ampliación e flexibilización do seu obxecto, que pasa a ser múltiple, facilitando tamén a 

planificación da actividade dos respectivos gobernos municipais, coñecendo  os  fondos  de  que 

dispoñen para  un período  de tempo  razoable de  xestión e  execución. 

 

VI.- O Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2019  supón unha 

consolidación da profunda reformulación iniciada no exercicio 2017, no que atinxe aos 

instrumentos de cooperación con municipios, na medida en que a mesma pasa a concentrarse, 

basicamente, nun Plan Provincial Único que se distribúe territorialmente con criterios obxectivos, 

reducindo a discrecionalidade na asignación dos fondos provinciais, profundando  deste  modo  na  

equidade, obxectividade e transparencia nas políticas e  actividade  de cooperación cos concellos. 

 

VII.- Xunto co anterior, preténdese unha racionalización, simplificación e redución dos 

instrumentos de colaboración cos municipios que se viñan desenvolvendo mediante liñas de 

subvención  e  convenios; de tal maneira que a colaboración financeira da Deputación cos 

concellos queda  basicamente concentrada neste Plan Provincial Único de Cooperación cos 

Concellos. 

 

Xa  que logo, este plan único potencia  a autonomía e responsabilidade  dos  Concellos, 

mostrando o papel colaborador  dos  gobernos  intermedios, como  as Deputacións Provinciais; e 

mostra  a  convicción  de  que a cooperación entre  administracións  e  a  canle para satisfacer  as  

necesidades  dos  veciños  da Provincia, en accións de  gobernanza  deseñadas e  aplicadas  

pensando nas  persoas. 
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Son  vinte e un millóns  de euros para  Lugo  e os  seus  habitantes, repartidos  por  todo  o 

territorio, co  obxectivo final  de mellorar a  economía  real, a  actividade  socioeconómica e  

calidade  de  vida. 

 

   Por  todo  o  exposto , por  esta Presidencia, previo informes dos  servizos, propón ao Pleno 

a adopción dos seguintes acordos: 

 

 1º.- Aprobar as bases do Plan Provincial único de cooperación cos Concellos 2019 e os 

modelos de solicitude e trámites que figuran anexos ás mesmas. 

  

 2º.- Ordenar que se publiquen as Bases do Plan Provincial de cooperación cos Concellos 

2019 no BOP e participalo a todos os Concellos. 

 

 3º.- Ordenar que pola Unidade de Obras e Plans (Servizo de Contratación e Fomento) se 

elabore o Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2019 de acordo coas bases e as 

solicitudes dos Concellos. 

 

4º.- Someter dito plan, unha  vez  elaborado, á  aprobación do Pleno”. 

 

Neste momento dase conta dun cambio na base 22, engadindo no seu apartado 2 

“comunicando ao respectivo concello dita visita”, polo que será modificado nas bases que se 

elevarán ao Pleno para a súa aprobación. 

 

A Comisión Informativa de Cooperación e Asistencia aos Concellos e Medio Ambiente, 

por maioría, coa abstención dos señores Deputados D. José Antonio García López, membro do 

Grupo Provincial Popular, e D. Antonio Veiga Outeiro, membro do Grupo Provincial do BNG, e o 

voto en contra do Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, acorda informar 

favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede”. 

 

Ante esta proposta por parte do Grupo Provincial do BNG preséntase unha emenda, do 

seguinte teor: 
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“Xosé Ferreiro Fernández e Antonio Veiga Outeiro, Deputados do Bloque Nacionalista 

Galego na Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan a seguinte emenda ao 

asunto número 2 da orde do día do Pleno de 26 de febreiro de 2019; Proposta en relación coa 

aprobación das Bases do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2019. 

 

Emenda Número 1: 

 

Proponse substituir os dous parágrafos da base 22, apartado 2, que agora di: 

 

“22ª.- CARTEL E VISITAS INSTITUCIONAIS 

22ª.1.- En todos os investimentos desenvoltos.... 

22ª.2.- A representación institucional da Deputación poderá visitar as actuacións que se 

desenvolvan polos Concellos en execución deste Plan Único. 

Os Concellos deberán convidar a representación institucional da Deputación aos actos 

oficiais relativos ao inicio, execución e finalización dos investimentos financiados con este plan 

único, así como naquelas actividades cuxo financiamento provincial supere os 3.000,00 euros. 

22ª.3.- O incumprimento do deber de publicar...” 

 

O texto proposto para este apartado 22ª.2 pasaría a dicir: 

 

“22ª.- CARTEL E VISITAS INSTITUCIONAIS 

22ª.1.- .... 

22ª.2.- A representación institucional da Deputación poderá visitar as actuacións que se 

desenvolvan polos Concellos en execución deste Plan Único, unha vez comunicado e autorizado 

polo concello correspondente. 

Os Concellos deberán convidar a representación institucional da Deputación aos actos 

oficiais relativos ao inicio, execución e finalización dos investimentos financiados con este plan 

único, así como naquelas actividades cuxo financiamento provincial supere os 10.000,00 euros. 

22ª.3.- ...” 
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Intervén o Sr. Vicepresidente D. Argelio Fernández Queipo, en representación do Goberno 

Provincial, no seguinte sentido: 

 

“Este Goberno Provincial trae á sesión plenaria de hoxe as bases do Plan Único de 2019, 

para inxectar vinte e un millóns de euros ós sesenta e sete concellos da provincia. Este importante 

investimento distribúese nos municipios cos seguintes criterios obxectivos:  superficie, poboación, 

índice de envellecemento, e núcleos poboacionais. Isto supón achegas máximas de cincocentos mil 

euros en concellos como Lugo, Monforte, Vilalba, Viveiro, ou Sarria; e duns douscentos mil en 

municipios como Rábade, Negueira de Muñiz, ou Triacastela. 

 

As bases do Plan Único establecen que os concellos destinarán como mínimo o 50% dos 

fondos que lles corresponden a novos investimentos, por exemplo mellora de estradas, rúas, 

accesos rurais, alumeados públicos, traídas de augas, instalacións deportivas ou culturais; en 

definitiva, a obras que contribúan a mellorar os servizos públicos ós trescentos trinta mil habitantes 

lucenses. Por tanto, cando menos 10,5 millóns de euros serán para este fin, por certo, investimento 

que ano tras ano os concellos deciden incrementar. 

 

Outro mínimo de 1,5 millóns de euros é para o financiamento do SAF básico ou Servizo a 

Domicilio a persoas non dependentes. Estes fondos permitíronnos hoxe ofrecer unhas 265.000 

horas de atención profesional a uns 2.500 maiores; queremos non só manter este servizo senón 

melloralo. Por este motivo tamén ofrecemos a posibilidade de incrementar este orzamento para 

atender ás necesidades dos nosos maiores. O ano pasado o incremento do SAF básico acadou 1,8 

millóns de euros. 

 

Os restantes nove millóns do Plan poden destinarse a políticas de emprego, actividades 

turísticas, deportivas, culturais, administración electrónica, ou ós Grupos de Protección Civil. 

 

Todo isto supón, como dicía, vinte e un millóns de euros da Deputación nos sesenta e sete 

concellos da provincia a través do Plan Único 2019. Neste punto quero destacar que nas pasadas 

tres anualidades inxectamos na provincia 52 millóns de euros tan só con esta programación, foron 

once millóns no ano 2016, vinte millóns no ano 2017, e vinte e un millóns no ano 2018; estes 
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fondos permitiron executar máis de novecentas obras de mellora de servizos públicos municipais, 

ofreceron unhas oitocentas mil horas de atención profesional a maiores, xerar mil empregos nos 

concellos, ou celebrar catro mil eventos turísticos, deportivos, ou culturais. 

 

Creo que todas estas cifras oficiais, que se poden constatar tan só visitando cadaún dos 67 

concellos da provincia, avalían a importancia que teñen estas bases que imos aprobar hoxe para a 

distribución deste Plan Único 2019, de facelo acadaremos unha inxección económica dun total de 

setenta e tres millóns de euros cos Plans Únicos deste mandato”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez para dicir 

que reserva a súa intervención para o segundo turno. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Antonio Veiga Outeiro, en representación do 

Grupo Provincial do BNG, no seguinte sentido: 

 

“Unha vez máis chega ó Pleno o Plan Único, agardo que sexa a última vez que todos nos 

atribuímos a paternidade deste Plan porque suscitou moitos debates ó respecto, este é o Plan de 

tódolos concellos da provincia de Lugo. Sempre que nós manifestamos o noso apoio pedimos que 

na medida do posible se fora aumentando ano tras ano esa dotación económica; nese sentido nós 

dende a oposición estivemos traballando, e quen estea aquí no próximo mandato seguirán nesa liña  

alí onde nos toque estar. 

 

Na comisión técnica que se celebrou antes da Comisión Informativa nós xa fixemos unha 

proposta; na Comisión Informativa a nosa postura foi de abstención por se aínda tiñamos que facer 

algunha engádega máis, e fixemos unha pequena proposta de modificación na base 22.2;  naquela 

comisión técnica e con respecto ó texto que di “a representación institucional da Deputación poderá 

visitar as actuacións que se desenvolvan polos concellos en execución deste Plan Único”, 

apuntabamos que iso habería que comunicalo ó respectivo concello. Entonces a proposta de 

modificación desa base 22.2 que nós traemos aquí di o seguinte: “a representación institucional da 

Deputación poderá visitar as actuacións que se desenvolvan polos concellos en execución deste 

Plan Único, unha vez comunicado e autorizado polo concello correspondente”. 
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E tamén facemos outra engádega que é que “os concellos deberán convidar á 

representación institucional da Deputación ós actos oficiais relativos ó inicio, execución, e 

finalización dos investimentos financiados con este Plan Único, así como naquelas actividades 

cuxo financiamento supere os 10.000 euros”, a diferenza dos tres mil euros que poñía a base 22. 

 

Nós entendemos, enlazando co sinalado ó comezo da miña intervención de que aquí todo o 

mundo se arroga a paternidade deste Plan, que vai ser unánime, e pola nosa banda xa anuncio que 

non estamos en contra do Plan Único aínda a pesares de facer esta emenda, e que de tódolos xeitos 

o noso voto vai ser favorable. Pero quen estea aí, sexa agora o Partido Socialista ou quen sexa 

despois, en vez de pasear tanto nesas fotos que nos levan a outros tempos cando todo era foto e 

inauguración, o que a nós nos parece  algo bastante cutre en moitos casos, por iso falamos de 

actividades de certa entidade de alo menos dez mil euros para arriba, porque a representación 

institucional ten moito que facer ademáis de visitar esas obras. E nesta modificación da base 22 

referímonos sempre á representación institucional, non ós técnicos que obviamente teñen que facer 

o seu traballo de seguimento desas obras en cada concello”. 

 

Intervén a Sra. Deputada Dª. Elena Candia López, Voceira do Grupo Provincial Popular, 

no seguinte sentido: 

 

“Crin que non ía haber moita intervención, pero efectivamente comprobo que a base 22 

non ven modificada e, como tamén se fixo algún comentario que me parece que non debería pasar 

por alto, vou aproveitar para o meu Grupo estes seis minutos. 

 

O Grupo Provincial do Partido Popular non se atribúe ningunha paternidade de nada, o que 

si é verdade é que o  bo que supón estar en órganos colexiados onde queda todo documentado é que 

aquel que queira analizar un pouco as cousas con rigor so ten que ler onde queda escrito e pode 

comprobar se o que dicimos se axusta á verdade ou non. 

 

Os Orzamentos que quería presentar o Goberno socialista desta Institución neste mandato 

coñecémolos todos, tanto é así que se nos fixo entrega no seu momento, evidentemente non había 
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ningún Plan que levara este nome nin ningún outro, nin que cumprira o Regulamento de Servizos 

Sociais nin que repartira con criterios obxectivos ningunha cantidade máis alá do POS, como saben 

vostedes era unha cantidade moi insignificante se o comparamos con este Plan Único, iso 

contextualízase no ano 2016 que é de onde arrinca este goberno en minoría, e a partires de aí 

construíndoo entre todos xorde o que nos parecía que era de xustiza. Agora cando un pasea, como 

di o voceiro do BNG, pola provincia, e sobre todo nalgúns concellos, faise a pregunta de a onde 

irían eses vinte e un millóns de euros noutros momentos, momentos onde precisamente tamén 

cogobernaba,  ou se aprobaban os Orzamentos coa inestimable colaboración do Bloque 

Nacionalista Galego.  

 

É unha boa reflexión porque se aquí agora estamos dicindo que son vinte e un millóns de 

euros, igual có ano pasado, que serían corenta e dous, no ano 2017 que foi un pouco menos, e no 

2016 que era case a metade, se analizamos todo iso multiplicado por doce poderiamos chegar a 

preto de 240 millóns repartidos na provincia,  e sen entrar a analizar o do plan de estradas que 

tamén foi unha iniciativa que puido saír adiante grazas a non contar cunha maioría absoluta, porque 

a actitude ou a tendencia das maiorías absolutas ou dos pactos de goberno que houbo nesta 

Institución non plantexaban unha proposta similar.  

 

Pero vou facer tamén fincapé nesa base 22.2, que non deixa de ser realmente a 

visualización do que é o bo talante ou do que debería ser a coherencia deste Plan Único,  ademáis 

nesa reunión previa á Comisión Informativa que tivemos este Grupo estaba de acordo, porque hai 

que dicirlle ó Presidente da Deputación Provincial nunhas bases do Plan Único que cando vaia a un 

concello convide a un Alcalde?. Aparentemente se hai vontade de repartir con criterios obxectivos 

tal e como explicou o Vicepresidente, se realmente o talante fora o mesmo do que se deduce das 

súas palabras, dende logo modificar esta base 22.2 non era necesario. 

 

Pero vimos de asistir nos últimos meses a un montón de comunicacións onde, 

independentemente da  porcentaxe de apoio que tivera o Alcalde en cuestión, alo menos, e falando 

en representación do meu Grupo, en todas aquelas páxinas que explicaba os investimentos nos 

concellos en cuestión, se quen gobernaba era un Alcalde do Partido Popular non aparecía na foto.  
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Eu creo que os veciños teñen a intelixencia suficiente como para saber que por moito que 

un goberno intente deseñar unha maneira de comunicar o que fixo no seu concello, desprezando a 

autonomía local, que podería reproducir as palabras que dixo o Vicepresidente, nin bo talante nin 

nada diso, máis ben é un desprezo, pero ata se me apuran moi pouco elegante e cunha falta de 

respecto institucional absolutamente innecesaria nun estado de consenso que temos aparentemente 

neste mandato, e tamén, e isto é unha reflexión persoal, bastante pouco intelixente porque é quedar 

mal por ben pouco, porque pode levar vostede nas agrupacións socialistas dos concellos onde 

goberna o PP a tódolos afiliados, interventores ou apoderados, pero por que levara ó Alcalde non 

lle estorbaba, porque ó final a noticia é que falta o Alcalde, e o que querían vostedes que era 

magnificar uns determinados investimentos, dende o meu humilde punto de vista con bastante 

pouco gusto, con pouco detalle, e aquilo máis ben parecía un catálogo dunha marca comercial máis 

ca unha comunicación institucional e respectuosa cos investimentos na provincia;  ademáis sempre 

insultando ó Grupo sen o cal non era posible que vostede fixera ese Plan Único, porque é 

indubidable que, non sei se a paternidade, algo tivemos que ver. 

 

Entonces agora que xa estamos moi próximos a unha cita electoral, digamos que este tipo 

de actitudes haberá que refrendalas nunha base para non dicirlle ó Presidente que respecte 

institucionalmente ós Alcaldes de cada concello senón obrigalo cunha normativa e aprobado no 

Pleno, que tamén é verdade que estamos bastante acostumados a que moitas das cousas que se 

aproban no Pleno non se soen cumprir ou respectar, pero supoño que neste caso e despois desta 

chamada de atención, que ademáis consideraba absolutamente innecesaria porque me pareceu algo 

feito con moi mal gusto, con moi mala intención, e insisto, creo que non conqueriu ningún dos 

obxectivos que vostedes se marcaban nesa importante campaña de promoción socialista nos 

concellos a costa do Plan Único, a costa dun instrumento de consenso e  a costa do que todos 

diciamos precisamente que tiñamos parte. 

 

Por tanto, sen atribuirnos máis mérito có que creo que nos corresponde, e moitas veces 

dunha maneira inxustamente tratados, tampouco se pide que nos dean as grazas pero creo que pedir 

que cando o Presidente da Deputación ou os Deputados de cada Partido Xudicial queiran poñer en 

valor determinadas actuacións no concello, que se respecte ás persoas que elixiron ó concello para 
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representalos e ademáis son as persoas que foron elixindo as obras que se incluíron neste Plan 

Único. 

 

Lamento que por tan pouco intentaran quedar tan mal, pero realmente son tamén os xestos 

moitas veces os que evidencian a verdadeira intención das persoas que o executan”. 

 

A continuación intervén o Sr. Vicepresidente D. Argelio Fernández Queipo, en 

representación do Goberno Provincial, para dicir o seguinte: 

 

“Con relación á proposta de modificación que fai o BNG, dentro do noso plantexamento 

nós non imos aceptala por algo ben sinxelo, o BNG fixo unha solicitude de investigación sobre un 

investimento do Plan Único no concello de Abadín, que despois nas preguntas ó final do Pleno se 

lle dará contestación; se o Alcalde tivera a potestade de poder dicir se convidaba ou non 

lóxicamente non poderiamos facer esa comprobación porque estariamos indo contrarios ó que 

acababamos de aprobar agora mesmo. 

 

Con isto quero dicir que, independentemente do que dicía a Sra. Candia, nós entendemos 

que o respecto institucional é fundamental; dende aquí entendemos que o Plan Único non debe ser 

unha debilidade froito precisamente dunha minoría, senón que ten que ser froito de que gobernando 

como  estamos gobernando en minoría, podendo chegar a acordos como o fixemos durante toda 

esta lexislatura, e mostra diso é este investimento importantísimo  que se fixo na provincia de Lugo 

nun Plan Único de reparto, isto o que ten que ser é unha fortaleza de cara a que no próximo 

exercicio e nos seguintes esta Deputación de Lugo poda honrarse de que o seu goberno nun 

determinado momento chegou a acadar un Plan Único que veu para quedar, e que é un respiro moi 

importante para os concellos cando veñen mal dadas, porque se efectivamente hai un goberno en 

maioría, de calquera cor política, que discrimina negativamente ós concellos, este Plan Único dará 

unha garantía de que tódolos concellos van ter un mínimo, que no caso dos concellos máis 

pequenos ese mínimo case é un máximo porque é unha dotación económica máis que suficiente 

comparada cos outros. 
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Por tanto nós pedimos dende aquí  que estas bases se aproben por unanimidade, de maneira 

que os nosos veciños e veciñas, máis de trescentos mil lucenses, teñan neste ano 2019 garantido 

que este Plan Único se vai repartir coa mesma equidade que se veu facendo nestes últimos anos. E 

felicitarnos tamén a todos porque dende o Goberno da Deputación fomos capaces de gobernar para 

a provincia, para os veciños, e isto imos capitalizalo entre todos; este é un goberno que ten que ser 

útil para a cidadanía, e nós así propoñemos e desexamos que se faga, e que precisamente estas 

bases se aproben por unanimidade”. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, para dicir 

o seguinte: 

 

“Grazas Sr. Conde. Simplemente para aclarar que eu obviamente apoiei os Plans Únicos en 

2016 e 2017, neste momento lamento ter que romper a unanimidade porque teño un recurso en 

marcha, como xa anunciaron algúns medios de comunicación, contra o Presuposto, e obviamente 

calquera actuación que emane deses Presupostos, por coherencia, non creo que deba contar co meu 

apoio. 

 

Por outra banda creo que algunhas das propostas que están nesas bases rozan a ilegalidade 

se non son ilegais, co cal tamén con algúns dos cambios que se introduciron non estou de acordo e 

tampouco vou votar por eles. 

 

Tamén considero que a pesares de que son vinte e un millóns de euros, que é unha 

cantidade importante, igual ca en anos anteriores, quizá neste momento se adicaramos eses oito 

millóns de euros que gastamos en propaganda, non da Deputación senón en propaganda partidista 

para maior honra e gloria do Grupo social arribista, como se pode ver e como explicou antes a 

Voceira do Partido Popular, porque só hai que ver as fotos, obviamente fariamos moitas máis obras 

nos concellos. Eu xa dixen no seu momento que non estou en contra de que os gobernos vendan as 

súas actuacións, pero a propaganda, e incluso podiamos ver algún medio de comunicación desta fin 

de semana, creo que é indecente e que roza a malversación de fondos públicos, pero iso tamén se 

verá no seu momento onde hai que velo, porque aquí da igual o que se diga, eles fan o que lles 

parece, e o que se acorde no Pleno dá igual. 
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Por iso, e sentíndoo moito, vou votar en contra do Plan Único”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Antonio Veiga Outeiro, en representación do 

Grupo Provincial do BNG, para dicir o seguinte: 

 

“Simplemente para corrixir algo que dixo o Vicepresidente, e xa o dixen na outra 

intervención, nós referímonos á representación institucional, iso non impide que os técnicos vaian 

ver se a obra realizada se axusta ó proxecto ou á memoria; dende logo que non creo que sexa o 

Delegado de Cooperación cos Concellos nin o Presidente da Deputación os que teñen que decidir 

iso senón que o terán que decidir os técnicos. 

 

Por outra banda, eu cando digo unha cousa na bancada de enfronte provoco a reacción 

contraria, efectivamente xa saiu o Partido Popular suavemente apropiándose da paternidade do 

Plan, eu non quería que se producira iso. E nese sentido ía a nosa emenda, era o que eu quería 

argumentar á defensa da nosa emenda. 

 

Polo demáis esperar que o próximo Plan Único teña moitos máis cartos, igual cás 

Deputacións de A Coruña e Pontevedra onde o Bloque está no goberno, e porcentualmente si que é 

máis alta a aportación que fan as Deputacións ó Plan Único alí onde estamos no goberno.  

 

Para rematar, anunciar o noso voto favorable”. 

 

Intervén a Sra. Deputada Dª. Elena Candia López, Voceira do Grupo Provincial Popular, 

para dicir o seguinte: 

 

“Sr. Veiga, vostede non nos provoca ningunha reacción, o que pasa é que vostede leva moi 

mal o debate se non é ir en contra do Partido Popular, e custoulle moito neste mandato darse conta 

de que se entendía co Partido Popular moito máis do que vostede pensaba, pero iso non é que me 

provoque ningunha reacción. 
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Neste caso por exemplo estamos escoitando como o Vicepresidente non lle acepta unha 

emenda, e boto moito en falta como vostede non defende con máis vehemencia o que estaba 

acordado nunha Xunta de Voceiros, porque vostede ben sabe que o Presidente dixo que estaba de 

acordo e que esa emenda se ía aceptar; dende logo o que pediu alí é que se convidara ó Alcalde. 

 

Dito isto, probablemente non sexa necesario explicalo moitas máis veces, porque a 

execución do Orzamento do ano 2018 e a porcentaxe de éxito do mesmo veu moi vinculado á boa 

execución que tiveron os concellos, por iso vostede puido visitar esas obras cos voceiros ou cos 

alcaldes se eran socialistas e poñelas en valor. E si que me gustaría saber como quedaba a emenda 

porque eu non o entendín”. 

 

Intervén o Sr. Presidente en resposta á voceira do Grupo Popular, no seguinte sentido: 

 

“A emenda queda  como xa falamos o outro día, hai que invitar ó Alcalde cada vez que se 

vaia alí, pero non pedir autorización senón invitar ó Alcalde; creo que iso está xa recollido na 

proposta que se trae”. 

 

Continúa na súa intervención a Sra. Deputada Dª. Elena Candia López, Voceira do Grupo 

Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

“Aclarado iso que ademáis eu creo que mellora as bases do Plan, sería unha mellora 

innecesaria se se fixera conforme ó consenso acadado, pero como  non o era agora mellorámolo. 

 

Dito isto, nós imos votar a favor das bases do Plan Único. E non quería rematar o debate 

sen ter unhas palabras de agradecemento a tódolos funcionarios, tanto da administración local 

como da provincial, que cada vez que houbo algún problema solicitando prórrogas, cada vez que 

houbo que cambiar unha obra que nalgunha ocasión foi necesario porque non había os informes 

sectoriais ou por razóns que o Alcalde de turno considerou axeitadas, sempre intentaron atopar 

unha solución. Era un instrumento novo que eu creo que, tanto dende o punto de vista da propia 

intervención coma do servizo de contratación, supuxo dende logo un importante traballo, e en 

nome alo menos dos Alcaldes que eu represento gustaríame que se recollera que valoramos ese 
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esforzo e que agradecemos esa actitude construtiva e colaboradora nas reivindicacións que fixeron 

dende os concellos. 

 

A partires de aí, e agora calquera advertencia si que probablemente quedará en saco roto, 

porque se antes con menos sensibilidade electoral facían o que facían, para os meses que quedan 

probablemente todo canto poidamos advertir non vai ser moi tido en conta, pero non por repetilo 

moitas veces deixa de ser innecesario; creo que os acordos que se adoptaron aquí por consenso nun 

mandato tan complicado deberían como mínimo visualizarse á cidadanía; se algo ten de bo ese 

mandato é o instrumento que imos aprobar agora, unha das mellores cousas que se fixo na 

Deputación, agora que imos cumprir corenta anos das eleccións democráticas  probablemente dos 

mellores instrumentos; pero tamén é verdade que todo aquilo que poida mellorar esa imaxe de 

entendemento e de menos confrontación dentro desta Institución tamén é moi necesario.  

 

E tamén quero dicir con iso que ás veces a publicación de informacións erróneas ou medias 

verdades, de feito antes de entrar na sesión plenaria intentei esforzarme en explicar determinadas 

circunstancias que naquel caso tiña que ver coas residencias; creo que o Plan Único non debería 

levantar ningún tipo de confrontación, aínda que vostedes o intentaron, e creo que debería pasar á 

historia por ser un bo instrumento;  é verdade que este Grupo dixo sempre que unha Deputación 

non debe ser só un Plan Único, e que a Deputación debe ter tamén o seu propio programa de 

goberno, debe derivarse aínda maior cantidade económica para moitas das infraestruturas que a 

rede viaria provincial segue necesitando dunha cantidade importante de diñeiro, pero aínda así ese 

bo talante que fixo que isto xurdira gustaríanos que continuara ata o remate deste mandato. Sei que 

non me vai facer moito caso, pero creo que se nalgún punto podemos non só solicitalo senón case 

esixilo, é na execución do Plan Único”. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Vicepresidente D. Argelio Fernández Queipo, en 

representación do Goberno Provincial, quen manifesta o seguinte: 

 

“Gustaríame entonces ofrecerlle ó BNG que en vez de incorporar esa emenda tal e como a 

propoñen, que incorporemos que cada vez que institucionalmente se visite o concello lóxicamente 

quen ten que estar convidado é o Alcalde, que debe asistir a esas visitas porque é de sentido común. 
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Por tanto quero que iso quede ben claro nese sentido, unha cousa é que se convide ó 

Alcalde e que acompañe a quen vaia facer esa visita institucional, e outra cousa é que o Alcalde 

poda dicir se se vai ou non; entendo que sendo, como vostede dicía, froito do consenso e de toda 

esta harmonía que parece que agora mesmo invade esta Sala, non sei o que lle parecerá ó Sr. Veiga 

pero podiamolo incorporar dese xeito”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Antonio Veiga Outeiro, en representación do 

Grupo Provincial do BNG, para dicir o seguinte: 

 

“O que está propoñendo é unha transación. Nós mantemos a nosa proposta de emenda 

inicial, se hai que votala vótase, nós imos votar igual ó Plan Único, pero son dous conceptos e dúas 

filosofías distintas de como ten que actuar unha Institución, non os traballadores públicos, non os 

funcionarios nin os técnicos, porque estes teñen que ir tódalas veces que o precisen, referímonos 

única e exclusivamente ós cargos públicos desta Institución que son os Deputados, as Deputadas, e 

o Presidente da Deputación. Polo tanto mantemos a nosa proposta como estaba”.  

 

Intervén o Sr. Vicepresidente D. Argelio Fernández Queipo, en representación do Goberno 

Provincial, para dicir o seguinte : 

 

“Visto que o BNG insiste no seu plantexamento, teremos que votar pimeiro a emenda e 

despois o ditame da Comisión”. 

 

Unha vez rematado o debate, procédese en primeiro lugar á votación da emenda presentada 

polo Grupo Provincial do BNG, e verificada a mesma, dá o seguinte resultado: votos válidos 

emitidos, 25; votos a favor, 2 (emitidos polos señores Deputados do Grupo Provincial do BNG); 

votos en contra, 10 (correspondente ós señores Deputados do Grupo Provincial Socialista); 

abstencións, 13 (correspondentes ós señores Deputados do Grupo Provincial Popular e do Sr. 

Deputado non adscrito. Polo que o Presidente declara rexeitada por maioría a emenda presentada 

polo Grupo Provincial do BNG. 
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A continuación efectúase a votación do ditame da Comisión, e verificada a mesma, dá o 

seguinte resultado: votos válidos emitidos, 25; votos a favor, 24 (emitidos polos señores Deputados 

do Grupo Provincial Socialista, do Grupo Provincial Popular, e do Grupo Provincial do BNG); 

votos en contra, 1 (emitido polo Sr. Deputado non adscrito). Polo que o Presidente declara 

aprobado por maioría o ditame da Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos e Medio 

Ambiente relativo ás coas bases do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2019.  

 

3.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA, PARA REXEITAR A 

SUPRESIÓN DE TITULACIÓNS DO CAMPUS TERRA DA U.S.C. EN LUGO. 

 

Logo de ver a proposta do Grupo Provincial Socialista a que se refire o epígrafe, do 

seguinte teor: 

 

“O Deputado Provincial, D. Álvaro Santos Ramos, na súa condición de voceiro do Grupo 

Provincial Socialista na Deputación de Lugo comparece e como mellor en dereito proceda DI: 

Que ó abeiro do disposto nos artigos 97 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, Lei de Administración Local 

de Galicia, 91.4 e 97 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro polo que se aproba o 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e 46.2 da 

Lei 11/1999, do 21 de abril, Lei de Modificación da Lei Reguladora de Bases do Réxime Local e 

outras medidas, presenta á consideración do Pleno da Corporación a seguinte Moción do Grupo 

Provincial Socialista para rexeitar a supresión de titulacións do Campus Terra da U.S.C. en Lugo. 

 

 Exposición de Motivos 

 

O Campus Terra de Lugo nace en 2010 o tempo que o campus de Lugo logra acreditarse 

coma Espazo Europeo de Educación Superior.  Presentándose coma un proxecto aperturista e 

europeo de especialización que persigue ser un referente científico e social que aposta, dende 

diferentes ámbitos de coñecemento, pola sostenibilidade económica, social e medioambiental. 

Todo elo, encamiñado a potenciar un sector capital para a economía galega como é o ámbito 

agroalimentario. Este compromiso para o que a Universidade presenta unha actividade académica, 

científica e  asistencial de máis de 50 anos de experiencia na Enxeñaría Agrícola, tamén encontrou 

http://www.usc.es/campusterra/gl/que-%C3%A9-o-campus
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apoio, axuda e financiamento tanto dos sectores produtivos coma das Institucións lucenses. O 

Campus Terra de Lugo acada os mellores resultados nos indicadores de calidade, como o QS 

World University Rankings by Subjet (onde 2 das 4 titulacións do SUG que aparecen entre as 

mellores do mundo son Ingeniería impartidas no Campus Terra: Inx. Forestal e do Medio Ambiente 

e a Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria) ou o Ranking de Universidades Españolas (U-Ranking, 

onde tres das titulacións alcanzan os tres primeiros postos, Enxeñería Forestal e do Medio Natural, 

Enxeñería Civil e Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria: nº 1, 2 e 3 respectivamente no U-

Ranking). 

 

Só mediante este vínculo entre institucións e sectores é posible traballar por unha provincia 

que  ten que ser un referente no aproveitamento e transformación das industrias primarias. Como 

mostra deste compromiso desenvolveuse o Programa LIFE de fondos europeos para dinamizar o 

sector forestal lucense, levado adiante grazas á colaboración entre o Concello de Lugo, a 

Universidade de Santiago de Compostela, a Deputación Provincial de Lugo e a iniciativa privada. 

Nembargante, este compromiso coa sociedade lucense vese de novo ameazado pola Xunta de 

Galicia ao transcender a intención da Consellería de Educación dunha nova reorganización de 

títulos, despois da emprendida en outubro de 2017 pola Xunta de Galicia poñendo como horizonte 

o período 2017-2021, e pola que se está a plantexar a supresión de Enxeñería de Procesos 

Químicos e a Enxeñería Cívil. E ademais compartir Enxeñería Forestal e do Medio Ambiente con 

Pontevedra e Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria con Ourense. O que supón poñer no punto de 

mira a esencia mesma do Campus Terra. 

 

Todo isto obviando o reaxuste  feito en 2017 que supuxo pechar titulacións, proceso que 

aínda non rematou. 

 

O que vemos inexplicable é que se abra de novo o debate cando o proceso anterior aínda 

está incompleto. Esquecendo os máis de 40 millóns de euros acadados nos últimos 15 anos en 

I+D+I , a través de convocatorias competitivas que abalan o seu traballo. 

 

Faise preciso aclarar e dar certeza o futuro do Campus Terra. Polo que rexeitamos esta 

nova reorganización que ameaza as inversións, tempo e ilusión que deron lugar á consolidación de 
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plataformas tecnolóxicas de última xeración que responden os criterios de máxima calidade sendo 

por elo cofinanciados pola Unión Europea: a) Aula de Produtos lácteos e Tecnoloxías Alimentarias, 

b) Plataforma de Enxeñería da madeira, c) Plataforma de Secuencciación e Xenómica Funcional, e 

d) o S.I.T. (Sistema de Información Territorial) 

 

Por todo o anteriormente exposto, proponse ó Pleno da Corporación Provincial a adopción 

dos seguintes acordos: 

 

1º.-  A Deputación rexeita a supresión e modificación nos termos que trascenderon das 

titulacións sinaladas.  

 

2º.- A Deputación Provincial, invita a Xunta de Galicia a seguir investindo na 

especialización do Campus Terra e a incrementar o número de titulacións vencelladas a esta 

temática. Para o que, de ser así, a U.S.C. seguirá contando coa colaboración da Deputación 

Provincial de Lugo”. 

 

Ante esta moción, por parte do Grupo Provincial Popular preséntase unha emenda de 

substitución so seguinte teor: 

 

“Proponse o seguinte acordo: 

 

1º) A Deputación de Lugo apoia o proceso aberto entre a Xunta de Galicia e as tres 

universidades para definir un Mapa de Titulacións acorde coas necesidades de cada campus. 

 

2º) A Deputación de Lugo defende que o Campus Terra de Lugo conte con titulacións 

atractivas e vencelladas á súa especialización para reducir a actual perda de alumnado”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. Alvaro Santos Ramos, Voceiro do Grupo Provincial Socialista, 

no seguinte sentido: 
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“Como vostedes saben trascendeu á opinión pública a apertura dun debate entorno a 

diferentes titulacións que afectan ó Campus Universitario de Lugo, o coñecido como Campus 

Terra, polo tanto o Campus dos lucenses; iso trascendeu na comunidade educativa académica e 

universitaria, e tamén ós medios de comunicación, cun plantexamento dende logo preocupante; e 

como vostedes saben o Campus de Lugo está nun proceso de reconversión ou de readaptación 

periodificado entre o ano 2017 e o 2021, no que se readaptan diferentes titulacións, polo tanto a 

oferta académica e formativa do Campus Terra  para adaptalo a unha oferta máis atractiva e tamén 

máis especializada en setores ou en materias concretas que atraian a estudantes e tamén persigan a 

excelencia formativa ou educativa. 

 

O plantexamento que se fai, e que non corresponde co que había plantaxado ata agora, sería 

afectar coa supresión ó grao en enxeñería de procesos químicos e o grao de enxeñería civil, e 

afectar compartindo con Pontevedra o grao en enxeñería forestal, e compartindo con Ourense o 

grao en enxeñería agrónoma, estas dúas sen clarificar, nesa información que ten trascendido, nun 

dos Campus, no de Pontevedra ou no de Lugo, no de Ourense ou no de Lugo, sería teleformación, 

algo que dende logo debemos desterrar a máis mínima posibilidade de que suceda no Campus de 

Lugo. 

 

É verdade que dende que isto se fai público, dende o Partido Socialista manifestamos o 

noso rexeitamento total e absoluto a que haxa unha nova alteración, e moito menos neses termos 

que teñen trascendido, e que por certo, aínda que algúns se teñen afanado en desmentir que vaia 

haber menos graos, non teñen dito que non vaia haber cambios nestes graos en concreto; tamén se 

afanaron en anunciar o que non era para nada novo, vímolo o outro día cando anuncian como 

bondadoso agasallo froito da xenerosidade de alguén, que haberá novos graos en Lugo, robótica, 

empresa e tecnoloxía, xestión cultural, ou bioquímica; isto está dentro da planificación do ano 

2017-2021, non é algo que aparecese agora nin un agasallo co que tivesen a ben dotarnos ós 

lucenses agora para reforzar o Campus, para que estes novos graos se implantasen no Campus 

Terra pecharon os graos de xeomática e topografía, de xestión de pequenas e medianas empresas, 

de língua e literatura, ou de difusión cultural. 

 



22 

 

Polo tanto non estamos ante un novo escenario no que teñan traído novas titulacións ó 

Campus, isto está planificado, está desenvolvido e está consensuado dende o ano 2017 onde a 

Xunta de Galicia e as tres Universidades fan un cronograma para o conxunto da Comunidade 

Autónoma. 

 

E isto que poñen vostedes en cuestión, eu non sei se alguén coñece ó Secretario Xeral de 

Universidades, que non é sospeitoso de non ser do Partido Popular, é a persoa a través da que se 

canaliza, dun xeito máis informal ou máis formal, o debate enriba da mesa da comunidade 

educativa, e isto fai saltar tódalas alarmas en Lugo porque lamentablemente cando se pón enriba da 

mesa é que hai unha intencionalidade de facelo. 

 

Hai unha emenda presentada polo Grupo Popular que non podemos admitir, porque 

básicamente ven dicir que a Deputación de Lugo apoie o proceso aberto entre a Xunta de Galicia e 

as tres Universidades, para definir un mapa de titulacións acorde coas necesidades de cada 

Campus; realmente entonces hai un proceso aberto ou estase a desenvolver o de 2017-2021?, 

porque se abriron un novo é bo que se informe, ata sería bo que se informase á Deputación e ás 

outras institucións e administracións que poñen recursos de tódolos veciños e veciñas para que isto 

sexa unha realidade e para que isto funcione co grao de excelencia co que está funcionando. Polo 

tanto se o Partido Popular coñece en detalle que é o que se está barallando e o que se está poñendo 

enriba da mesa, estaba ben que explicase en que consiste, que medidas contempla realmente, e se 

se trata dun novo escenario diferente do 2017-2021.  

 

E piden que a Deputación de Lugo defenda que o Campus Terra conte con titulacións 

atractivas e vencelladas á súa especialización para reducir a actual perda do alumnado; 

efectivamente, pero iso xa o vimos facendo, e non só iso senón que vimos investindo en que por 

exemplo Veterinaria conte cunhas instalacións pioneiras en toda Europa non só en Galicia ou en 

España. E iso é a gran readaptación que asumiu o Campus de Lugo no período 2017-2021, esa 

readaptación para contar con titulacións supostamente atractivas e vencelladas á súa 

especialización, chamarlle Campus Terra por algo.  
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E deixar caer, aínda que sexa unha torpeza ou un desvarío de alguén con responsabilidades 

en materia universitaria, que a un Campus que se chama Campus Terra cabe a posibilidade de que 

perda titulacións, ou que se impartan nel telemáticamente titulacións coma o grao en enxeñería 

forestal ou agrícola, a  iso non lle atopa sentido absolutamente ninguén. Cando tampouco houbo un 

desmentido claro por parte de ninguén, nin da USC nin da Xunta de Galicia, de que estas 

titulacións non se ían ver afectadas con reduccións sobre elas mesmas ou sobre a súa totalidade;  

evidentemente ninguén se opón a que sexan impulsadas e a que sexan dotadas de máis recursos ou 

o que sexa necesario, e non houbo tampouco ningún avance para novas titulacións como se dicía; 

insisto, robótica, empresa e tecnoloxía, xestión cultural, ou bioquímica, están dentro da 

planificación de 2017-2021”. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo 

Provincial do BNG, no seguinte sentido: 

 

“Simplemente para anunciar o noso voto favorable a esta proposta como non podía ser 

doutro xeito. E lamentar que unha vez máis, e ven acontecendo pleno tras pleno, o da provincia de 

Lugo non deixa de ser sintomático e grave, cando non temos que demandar sanidade de 

proximidade, demandamos pediatras, médicos, mestres, e agora temos que opoñernos á supresión 

de titulacións. Parece ser que a provincia de Lugo para o Goberno da Xunta e para o Goberno do 

Estado pouco pinta; é unha mágoa que  nos teñamos que estar pronunciando pleno tras pleno”. 

 

A continuación intervén a Sra. Deputada Dª. Elena Candia López, Voceira do Grupo 

Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

“Novamente para entender esta moción temos que contextualizar o que pasou no último 

mes de febreiro; como arrinca esta información por parte do Secretario do Partido Socialista, que 

defende a moción, onde fai unhas declaracións como Partido Socialista de Galicia, tildando de 

navallazo do PP ó Campus Terra a posible reducción de titulacións. 

 

Así empeza esta película, con perdón da expresión, novamente instaurados dende o punto 

de vista ó que nos ten moi acostumados o Partido Socialista, a un ataque absolutamente ideolóxico 
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e partidista, sen nin sequera consultar  neste caso cos que en principio están máis lexitimados para 

facer a súa valoración ó respecto, non en van incluso intercederon en todo este intercambio de 

titulares aclarando determinadas informacións que nos parecía que podían ser suficientes para o 

Secretario do Partido Socialista, pero que non foi así, e que continuaron intentando confundir ou 

intentando xerar conflicto onde non o había, porque aquí creo que é o máis importante. 

 

No ano 2017 chégase a un acordo cos reitores, porque a mín gustaríame saber cal sería o 

interlocutor que segundo o Sr. Alvaro Santos debería decidir cales son as titulacións, porque como 

normalmente nos ten moi acostumados a saber de todo, a situarse por enriba de todos, e a opinar 

con verdades absolutas desprezando as opinións dos máis entendidos na materia, novamente parece 

que o Secretario do Partido Socialista en Lugo quere marcar a folla de ruta ignorando reitores, 

conselleiros, funcionarios, e ignorando a todo o mundo; entonces ten que ser o que diga Alvaro 

Santos, e se non é o que diga Alvaro Santos ven o “cocón” de Feijóo aquí a intentar matar Lugo, a 

pesares de que Lugo, sempre que o Presidente da Xunta se presenta ás eleccións, lle explican a 

vostede que seguen confiando nel, pero vostede segue instaurado no ataque diabólico ó Partido 

Popular, aquí di ata con “navallazos”, que isto xa me parece ata irrespectouso. 

 

Pero neste caso, aínda que só sexa polo respecto que merece a institución universitaria, 

imos contextualizar nese acordo consensuado dos tres reitores onde se marca unha folla de ruta que 

dende a nosa humilde opinión é positiva para a provincia, por certo tamén lle parece positiva ata a 

Caballero, ese que é socialista pero non un socialista coma vostede senón que é un socialista dos 

que gaña, e ese di que a Universidade e a Xunta está tendo discriminación positiva con Lugo, pero 

vostede di que non.  E gustaríame ser moi clara porque é tan perigoso que vostede confunda á xente 

en temas de tanta importancia, que vou intentar esforzarme en dicirlle que vostede está equivocado, 

que está vostede enganando á cidadanía, e que vostede falta á verdade, e así llo dixo tamén o reitor. 

 

Dito iso, aínda que eu tampouco son nin reitora da Universidade nin participei nese 

proceso, pero o que é coñecido, e tamén por vostede, é a folla de ruta que aínda que tamén se di e 

insístese porque quere buscarse o consenso, ninguén quere ir a un conflicto político na 

Universidade, pero a vostede non lle chega nada, para intentar enredar e confundir ata vai xerar 

conflictos onde non os hai, onde se conseguiu unha folla de ruta consensuada con tódolos axentes 
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implicados, co mérito que iso supón, pois non, ten que intentar facerse a vítima, e agardo que iso 

non lle saia ben.  

 

É un documento flexible e dinámico, pero en todo caso prográmase que no ano 2018 entre 

o grao en paisaxe e sae o grao de xeomática e topografía, no ano 2019 entre o grao de robótica e 

sae o grao de xestión de PEMES; e que no ano 2020 entre o grao de empresas e tecnoloxía, o grao 

de xestión cultural e o grao en bioquímica, e sae o grao en ciencias da cultura. En concreto, entran 

cinco graos e saen tres; se me permite a valoración, tampouco creo que poidamos chamalo un 

recurte, trátase dunha reorientación a titulacións que polas estatísticas, realmente pola situación do 

noso mercado laboral, teñan máis demanda.  

 

Tamén lle digo que o noso Grupo felicita ós reitores das Universidades, e felicita ó 

Goberno da Xunta de Galicia, porque entendemos que é unha planificación mellor para a nosa 

provincia; e eu ata podo entender que a vostede non lle guste, porque todo o que fai o Partido 

Popular nunca lle vai gustar, pero o que lle prego é que en temas tan trascendentes, e ademáis no 

que esta Institución tivo tanto que ver, porque eu, á marxe de calquera valoración, levo escoitado 

moitas veces que o Presidente desta Institución, que como saben non vive entre nós, foi un dos 

principais artífices de que a provincia tivese unha Universidade, é máis, incluso algunha asociación 

nos ten trasladado que a Universidade debería levar o seu nome, estoume a referir a Francisco 

Cacharro. 

 

E se esta Institución foi un referente, unha loitadora, unha peza clave para que houbera 

Universidade, vostede, que non pasará precisamente a historia nesta Institución por grandes logros 

ou alo menos por logros similares, polo menos non intente politizar un documento de traballo e 

unha folla de ruta que era aceptada unánimemente polos reitores e polo Goberno. 

 

Onte  escoitabamos a Ramón Carballo, que é o noso candidato do Partido Popular a 

Alcaldía, que facía unha proposta que poñía enriba da mesa, e  se vostede quere melloralo 

paréceme ben, faga as aportacións que considere, pero prégolle que nunha Institución tan 

respectada e tan respectable non intente confundir á cidadanía, e ademáis agora ten unha boa 

ocasión para facelo, a nosa emenda é sumarnos ó consenso dos que entendemos que deben ser os 
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interlocutores con achegas construtivas, pero dígolle coa maior contundencia que non confunda e 

non politice o que é un acordo histórico para a provincia de Lugo e para a Universidade en Lugo. 

 

E tamén lle digo que, tanto vostede como a Alcaldesa de Lugo, dixeron que a partires de 

agora ían negarlle calquera apoio económico á Universidade, se iso é así tamén lle teño que dicir 

que vostede, alo menos nesta Corporación e creo que no concello de Lugo tamén, non está 

lexitimado para unha afirmación tan contundente, porque en moitas cousas vostede vai depender do 

Pleno desta Corporación, e como sabe non ten a capacidade suficiente como para facer o que lle 

dea a gana, e tamén teño que dicir,  grazas a Deus”. 

 

Intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, para dicir que reserva a 

súa intervención para o segundo turno. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Alvaro Santos Ramos, Voceiro do Grupo 

Provincial Socialista, para dicir o seguinte: 

 

“A verdade é que, despois da intervención da Sra. Candia, estou máis preocupado ca antes, 

porque vostede segue tratando de confundir á cidadanía lucense. O Partido Socialista non está 

cuestionando a folla de ruta definida entre o 2017-2021, que contempla a retirada de enxeñería 

xeomática e topografía, xestión de PEMES, língua e literatura, ou difusión cultural, e a inclusión 

como novas titulacións de robótica, empresa e tecnoloxía, xestión cultural, bioquímica e paisaxe; 

ninguén está cuestionando iso. 

 

Despois, se tivese lido ou lle tivese interesado ler  o xornal tódolos días, darase conta de 

que quen fai o anuncio do risco das titulacións do Campus non é o Partido Socialista, é unha 

información que trascende ós medios de comunicación, e ó día seguinte, antes de que este señor 

fixese declaracións, poñémonos en contacto coa USC e non o desminten, e ademáis nos din que é 

algo que un señor que se chama José Alberto Díez de Castro, que non é sospeitoso de non ser do 

Partido Popular, e que é Secretario Xeral de Universidades da Xunta de Galicia, deixa caer entre a 

formalidade e a informalidade enriba da mesa para que haxa que ir pensando nesas cousas, que non 

están incluídas dentro da planificación de 2017 a 2021, e iso é o que xera alarma; e aínda non oín a 
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ninguén do Partido Popular dicir con contundencia que non se vai pechar enxeñería civil e 

enxeñería química, ou que non se vai levar boa parte da actividade docente e educativa formativa 

de enxeñería forestal a Pontevedra, ou de enxeñería agrícola a Ourense. O da diversificación e a 

especialización en función do territorio xa existe agora en forestais, onde aquí está máis  

especializada na produción e en Pontevedra na transformación, por razóns obvias.  

 

Iso é o que plantexamos,  e non creo que sexa improcedente que a Deputación, que inviste 

importantísimos recursos no Campus de Lugo, e que sempre puxemos en valor que esta Deputación 

fora clave, independentemente de quen a gobernara, para a implantación e para o crecemento do 

Campus de Lugo como está sendo agora, alo menos teña dereito a saber como se vai administrar a 

oferta educativa, e cal é o futuro que se planifica para o Campus de Lugo, por unha razón evidente, 

porque se están abordando investimentos millonarios que teñen que ter un horizonte máis alá de 

dous anos ou tres, por cuestións que dende o Partido Popular entenden moi ben, como é a 

sostenibilidade ou rendibilidade dos investimentos públicos. 

 

Polo tanto non minta e non confunda, porque o único que hai é unha reacción do Partido 

Socialista a unha información que trascende á opinión pública e que aínda non foi desmentida; non 

foi desmentido que se pretendese ou que se estea valorando a curto ou medio prazo afectar a esas 

titulacións; e ese é o noso plantexamento. Unha cousa é o documento de traballo de 2017-2021, que 

por certo creo que tampouco é para presumir  e para aplaudir como lucenses que nos únicos 

Campus que se retiraron titulacións ó abeiro dese acordo sexan o de Lugo e o de Ferrol; tampouco 

creo que sexa para alardear de que topografía pechou por falla de alumnos, quizá non sexa porque 

non houbese interesados, senón porque despois non houbo tecido na provincia pola 

desindustrialización e  descapitalización que se ten feito durante os últimos anons de non ter a onde 

ir facer prácticas, e vían que remataban e que o escenario era moi difícil para eles; e quizá iso ten 

sido o que alonxou ós alumnos. 

 

Pero aceptamos esa reconversión, o único que dicimos é que desenvolvan a que teñen 

prevista no 2017-2021 e opoñámonos como Institución a que nos sexan ameazados catro graos, 

dous retirados, pero dous que son a médula espiñal do Campus Terra, forestais e agrónomos, que 

sexan debilitados a prol doutras provincias; e impórtame moi pouco o que digan en Vigo, en 
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Pontevedra, na Coruña, ou en Ourense, impórtame moitísimo o que pasa en Lugo, e xa é triste 

dabondo que o Partido Popular veña defender unha posibilidade ameazante para a provincia de 

Lugo en palabras descontextualizadas e pervertidas dun Alcalde socialista doutra cidade”. 

 

Neste momento auséntase da sesión o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez 

Núñez. 

 

Intervén a Sra. Deputada Dª. Elena Candia López, Voceira do Grupo Provincial Popular, 

para dicir o seguinte: 

 

“Nós rexistramos unha emenda onde dicimos que ese proceso que lideran as tres 

Univesidades para definir o mapa de titulacións sexa acorde coas necesidades do Campus; e un 

punto dous onde a Deputación defenda ó Campus Terra e que conte coas titulacións atractivas e 

vencelladas á súa especialización para reducir a actual perda de alumnado. Non votar a favor diso 

debe interpretarse como votar en contra de que se poña en marcha o grao en paisaxe, de que se 

poña o grao en robótica, ou de que se poña o grao de empresas e tecnoloxía, e ademáis votar en 

contra de que se faga un investimento de máis de dez millóns de euros que é o que está programado 

para o Campus de Lugo; iso é a realidade. 

 

Cando vostedes critican a situación económica da provincia, que o fan dun xeito moi alegre 

e irresponsable, esquecen que xestionaron un orzamento de 90 millóns de euros durante os doce 

últimos anos nesta provincia. Entonces o que vostedes pretenden expoñer coma unha absoluta 

crítica á xestión do goberno autonómico esquecen que tamén se están tirando un tiro nun pé, 

porque a mín gustaríame que se lle preocupa a vostede a industrialización, porque xa vexo que a 

evolución da universidade non lle preocupa moito, a pesares de contar dende o ano 2007 cun 

proxecto para un polígono industrial en Guntín metérono no caixón; ou porque, a pesares de ter en 

orzamentos de Suplusa dende o ano 2007-2008 o proxeto e orzamento para un polígono industrial 

en Cospeito, como en ámbolos dous concellos gobernaba o Partido Popular, se meteu no caixón; ou 

porque se lle deu carpetazo ó polígono de Riotorto. Cito estes tres porque grazas a que vostedes 

perderon responsabilidades en Suplusa están en marcha, pero podía citar vinte e tres que estaban 

enumerados no orzamento de Suplusa. 
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Se  o que lle preocupa é realmente ter unha Universidade que satisfaga as necesidades 

formativas do noso mercado laboral, comprenderá que quen terá que tomar a decisión serán os 

responsables das Universidades e os técnicos; ó mellor pode ser alguén máis, porque é un proceso 

aberto e vostede pode facer aportacións, pero dende logo que este Grupo vaia confiar nas súas 

críticas despiadadas a este proxecto, e dicir que van sacar as navallas e que imos ter que secundar o 

que vostede di, cando o coñecemos ben, créame que non vai contar co  noso apoio; pero cando 

aínda por enriba ese Alcalde que di vostede que di palabras pervertidas considera que coa  nosa 

provincia se está facendo unha discriminación positiva en detrimento da súa, qué quere que lle 

diga?; vostede ó mellor tiña que reflexionar e darse conta de que non está convencendo a ninguén, 

que non o cren nin as persoas máis destacadas do seu mesmo Partido Político.  

 

Eu creo que esta proposta foi desacertada, e vostede podería rectificar, retirala, e escoitar o 

que lle dixeron nos medios de comunicación varias persoas e personalidades, entre eles o reitor que 

lle explicaba e defendía este novo mapa coma un mapa mellor e como un investimento atractivo 

para a provincia. Tamén vostede é coñecedor de que a perda de alumnado é unha realidade, e de 

feito se vostede lle dá unha lectura ós expedientes para asinar os convenios coa propia 

Universidade onde esta Institución destinaba diñeiro público, era precisamente pola porcentaxe de 

perda de alumnado que estaba sufrindo o Campus nos últimos tempos; e que evidentemente aquelas 

titulacións máis innovadoras ou atractivas para o alumnado podan utilizar o noso Campus como o 

seu escenario para materializalo, para nós non é só algo que non debemos criticar senón que 

debemos agradecer á Consellería correspondente. 

 

Se vostede acepta esta emenda ten unha boa oportunidade para non frivolizar con algo tan 

importante como é o  noso Campus Universitario, e se non a acepta pedirémoslle igualmente que 

rectifique pero imos votar en contra”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Alvaro Santos Ramos, Voceiro do Grupo 

Provincial Socialista, no seguinte sentido: 
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“Por fin vostede, Sra. Candia, aclarou dúas cousas; en primeiro lugar, o que lle importa a 

vostede é Suplusa; en segundo lugar, o seu criterio para a planificación da oferta formativa no 

Campus de Lugo é exclusivamente o número de alumnos que demandan unha titulación. Pois nós 

non compartimos nin a súa preocupación nin o seu criterio para a planificación. 

 

Pero propón desvirtuar completamente o pronunciamento proposto entorno ó Campus de 

Lugo; non lle admitimos a emenda porque lle insistimos en que non podemos apoiar un proceso 

aberto entre a Xunta de Galicia e as tres Universidades  para definir un mapa de titulacións acorde 

coas necesidades de cada Campus que non coñecemos para nada e que consiste, agás o que 

trascende ós medios que é que a maiores das titulacións que xa perdemos para incorporar esas 

novas, están en risco enxeñería forestal, enxeñería agrónoma, enxeñería civil, e procesos químicos, 

e iso non llo podemos apoiar; nin lle podemos apoiar que pretenda confundir que é o que votamos, 

votamos se estamos a favor de defender eses catro graos ou se estamos en contra deses catro graos; 

vostede acaba de dicilo, apoiemos o que decida signifique o que signifique, pois creo que non nos 

podemos pronunciar nese sentido. 

 

Polo tanto anúnciolle que imos manter a nosa proposta, rexeitamos que se suprima 

enxeñería civil, que se suprima procesos químicos, sen unha planificación clara de que é o que vai 

facer entorno a este obscurantismo; e rexeitamos totalmente que se comparta forestais ou 

agrónomos con Ourense ou con Pontevedra en detrimento do Campus Terra de Lugo; é máis, 

invitamos a seguir investindo na especialización do Campus Terra con titulacións vencelladas a 

esta temática. Iso é sobre o que nos imos pronunciar e, aínda que fose mentira, que digo que non o 

é e vostedes sábeno ben, deixemos claro que se a alguén se lle ocurre que conte con que se vai 

atopar co rexeitamento. 

 

Pero Sra. Candia, se cre que estou calumniando ou inxuriando, ó Xulgado, e alí lle 

demostrarei quen, cando e onde, fixo esa afirmación, faríao encantado”. 

 

Neste momento incorpórase á sesión o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez 

Núñez, quen pide a palabra para explicación do voto por non encontrarse no Salón de Plenos cando 

lle correspondía a súa intervención, séndolle concedida pola Presidencia.  
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Intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, no seguinte sentido: 

 

“Non sei que pasará coa emenda do Grupo Popular, a mín paréceme razonable e lóxico 

que,  se se está negociando por parte da Xunta e das Universidades o reparto do Campus de Lugo e 

tamén dos outros, esperemos a que cheguen a un acordo, e non nun momento preelectoral meter 

unha campaña para utilizalo políticamente que é o que se busca aquí e que estamos vendo nas 

últimas mocións dalgúns Grupos Politicos. Por iso en principio vou votar en contra”. 

 

Efectuada a votación, e verificada a mesma, dá o seguinte resultado: votos válidos 

emitidos, 25; votos a favor, 12 (emitidos polos señores Deputados do Grupo Provincial Socialista e 

do Grupo Provincial do BNG); votos en contra, 13 (emitidos polos señores Deputados do Grupo 

Provincial Popular e do Sr. Deputado non adscrito). Polo que o Presidente declara rexeitada por 

maioría a moción presentada e anteriormente transcrita. 

 

4.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA PARA RECLAMAR UNHA 

DOTACIÓN DE PERSOAL ACORDE AO CATÁLOGO PARA A POLICÍA NACIONAL 

NA COMISARÍA PROVINCIAL DE LUGO. 

 

 Logo de ver a moción do Grupo Provincial Socialista, que textualmente di o seguinte: 

 

“O Deputado Provincial, D. Álvaro Santos Ramos, na súa condición de voceiro do Grupo 

Provincial Socialista na Deputación de Lugo comparece e como mellor en dereito proceda DI: 

Que ó abeiro do disposto nos artigos 97 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, Lei de Administración Local 

de Galicia, 91.4 e 97 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro polo que se aproba o 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e 46.2 da 

Lei 11/1999, do 21 de abril, Lei de Modificación da Lei Reguladora de Bases do Réxime Local e 

outras medidas, presenta á consideración do Pleno da Corporación a seguinte Mocion do Grupo 

Provincial Socialista para reclamar unha dotación de persoal acorde ao catálogo para a Policía 

Nacional na comisaría provincial de Lugo 
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Exposición de Motivos 

 

O Corpo Nacional de Policía, coa súa estrutura e denominación actual ten a súa orixe 

directa na Constitución de 1978, onde se lle consagran dúas misións básicas: protexer o libre 

exercicio dos dereitos e liberdades e garantir a Seguridade Cidadá. Sendo o principal responsable 

da vixilancia policial de todas as capitais de provincia e núcleos urbanos que o Goberno determine, 

mentres o resto do territorio e o seu mar territorial encargarase a Garda Civil (L. Ou. 2/86 de 

FFCCSE).  

 

As competencias do Corpo Nacional de Policía varían segundo as Comunidades 

Autónomas, debido á delegación de funcións nalgúns dos corpos de seguridade autonómicos como 

os Mozos de Escuadra en Cataluña, a Ertzaintza en Euskadi, a Policía Foral en Navarra, e a Policía 

Canaria en Canarias. Ou ben, coa disposición de unidades da Policía Nacional que actúan 

directamente baixo as ordes das Comunidades Autónomas ás que están adscritas, sendo este o caso 

de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia e Comunidade Valenciana.  

 

Con todo, é a Policía Nacional a través das súas múltiples especialidades a encargada de 

investigacións penais, xudiciais e o principal axente na loita nacional contra o terrorismo e asuntos 

sobre orde pública e inmigración xunto á Garda Civil. Sen esquecer que a Policía Nacional é 

recoñecida internacionalmente polo seu grao de excelencia profesional, como un dos mellores 

corpos policiais do mundo. 

 

O seu volume de traballo é inxente e sometido aos constantes desafíos dunha sociedade 

cambiante, globalizada e cada vez máis tecnificada, onde a delincuencia opera en múltiples niveis 

organizativos e redes de comunicación nas que a prevención e detección require unha 

especialización extrema apoiada por un volume de efectivos cuxo número require ser aumentado 

para poder dar unha resposta integral e efectiva.  

 

Como organización pública, democrática e especializada, no C. N. P. están permitidos os 

sindicatos de carácter profesional, destacando segundo a súa representación no Consello da Policía: 
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Sindicato Unificado de Policía (SUP), Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de 

Policía (UFP), Sindicato Profesional de Policía (SPP) e Sindicato de Comisarios de Policía (SCP).  

Segundo datos achegados por estes sindicatos a situación na Comisaría Provincial de Lugo en canto 

a efectivos sería a seguinte: 

 

A) na Escala Básica (policías e oficiais) existe un déficit do 14,75%, é dicir de 147 prazas 

contempladas por catálogo para “Policías” están vacantes 19; en “Oficiais” o déficit ascende ao 

28%, estando vacantes 5 das 18 prazas previstas.  

B) Na Escala de Subinspectores prodúcese un déficit do 40%, estando vacantes 10 das 25 

prazas planificadas.  

C) Na Escala Executiva (Inspectores e Inspector Xefe), o déficit é do 35% en Inspectores, 7 

prazas vacantes das 20 estipuladas por catálogo; e 16,5% de déficit para Inspector Xefe, 1 praza 

vacantes das 6 contempladas.  

D) En canto á Escala Superior (Comisario) o déficit é do 50%, estando vacante 1 das 2 

prazas estipuladas.  

 

A ninguén se lle escapa que, polo seu emprazamento e pola propia condición de Provincial, 

a Comisaría de Lugo é a que máis recursos humanos precisa para manter o nivel de excelencia 

profesional que caracteriza este corpo. 

 

Por tanto, baseándonos nos datos oficiais do catálogo e, sen pretender unha cobertura do 

100% das prazas existentes, sería necesario para a Comisaría Provincial de Lugo, incrementar a súa 

dotación en 10 Policías, 2 Oficiais e 5 Subinspectores. Sen esquecer a necesidade de creación 

dunha UPR coma no resto de provincias galegas. 

 

Visto que no borrador do “Concurso Xeral de Méritos 2019” exposto pola Dirección Xeral 

da Policía, non se asigna ningunha das 133 prazas previstas para Galicia á Comisaría Provincial de 

Lugo, dende o Grupo Provincial Socialista na Deputación de Lugo, propoñemos ao pleno a 

adopción dos seguintes acordos: 
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  1º.- A Deputación rexeita a proposta de borrador do “Concurso de Méritos 2019” no que á 

Comisaría Provincial de Lugo non se lle asigna ningunha praza e insta á Dirección Xeral de 

Policía, dependente do Ministerio do Interior, á dotación de 10 Policías, 2 Oficiais e 5 

Subinspectores na Comisaría Provincial de Lugo, neste proceso.  

 

2º.-  A Deputación de Lugo insta á Dirección Xeral de Policía, dependente do Ministerio de 

Interior, a crear e dotar de inmediato unha UPR, coma no resto de provincias galegas. 

 

3º.-  Dar traslado do presente acordo tanto á Dirección Xeral de Policía como ao Ministerio 

de Interior”. 

 

Ante esta moción por parte do Grupo Provincial do BNG preséntase unha emenda de 

engádega, do seguinte teor: 

 

“Engadir un novo punto co seguinte texto: 

 

Instar á Xunta de Galicia a axilizar os trámites necesarios para o despregamento da Policía 

de Galicia, en cumprimento da Lei 8/2007  do 13 de xuño, a fin de contar cun corpo de seguridade 

propio e adaptado ás peculiaridades do asentamento territorial de Galicia, e que permita planificar, 

organizar e xestionar o servizo de seguridade pública desde os poderes e as institucións galegas, 

con solucións máis acaídas á nosa realidade”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. Alvaro Santos Ramos, Voceiro do Grupo Provincial Socialista, 

para dicir o seguinte: 

 

“A moción é sinxela de contextualizar e polo tanto tamén de expoñer. 

 

Todos sabemos que ven de ser coñecido o borrador do concurso de traslados da Policía 

Nacional, promovido pola Dirección Xeral da Policía Nacional, e que nese concurso de traslados 

non figuraban novos axentes, novos subinspectores, ou novos oficiais para a Comisaría Provincial 
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de Lugo, dende logo algo que consideramos desacertado por parte do Grupo Socialista, e que 

trasladamos para que a Corporación se pronuncie ó respecto. 

 

Non é nova esta reivindicación nin esta postura nosa de respaldo e de recoñecemento a 

tódolos profesionais que día e noite vixían a nosa seguridade, velan polo cumprimento das normas 

e polo mantemento dun contexto de calidade de vida e de seguridade para vivir nos nosos entornos; 

aparte diso, que se adican á investigación, ó seguimento, análise, e á busca dos indicios dos delitos 

que podan afectar á nosa seguridade, a nosa saúde, ou a moi diferentes situacións. 

 

O que plantexamos é instar á Dirección Xeral da Policía, que depende do Ministerio do 

Interior, a crear e dotar de inmediato a Lugo en primeiro lugar dunha UPR, Unidade de Prevención 

e Reacción, coma no resto das provincias galegas, somos a única provincia galega que non conta 

con esta Unidade específica da Policía coa que estariamos preparados para atender mellor, estase 

cubrindo ata agora pero sería máis flexible e máis cómodo facelo, eventos tan importantes  como 

Resurrection Fest, como Caudal Fest, os partidos do CD Lugo de Segunda División, os partidos do 

Breogán, ou outros eventos multitudinarios que se producen na nosa provincia. Pero tamén 

pedimos que nese concurso de traslados do ano 2019, no que á Comisaría Provincial de Lugo non 

se lle asigna ningunha praza, que se inclúa a dotación de dez policías, de dous oficiais, e cinco 

subinspectores para a Comisaría de Lugo neste proceso.  

 

É certo que a día de hoxe sabemos que hai un avance e que non vai quedar sen nada a 

Comisaría Provincial de Lugo, pois entre a Dirección Xeral da Policía e as diferentes Federacións 

sindicais acordouse modificar o concurso de traslados para incorporar dous policías e dous 

subinspectores para a Comisaría Provincial de Lugo, pero aínda así creo que non debemos darnos 

por satisfeitos nin caer na complacencia, e polo tanto debemos reivindicar máis efectivos, porque se 

é certo que estamos nunha das cidades máis seguras do Estado, se é certo que estamos falando 

dunha Comisaría na que o déficit de persoal porcentualmente é menor ca no resto de Comisarías, 

tamén é certo que se con esta situación conseguimos ser unha das provincias máis seguras,  

mellorando a dotación de recursos humanos melloraremos aínda máis a seguridade e polo tanto o 

resultado do traballo destes excelentes profesionais. 
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Tamén é certo que con outros sete policías alo menos poderíase ter un vehículo patrulla 

vinte e catro horas en funcionamento, o que significaría que a maiores das dotacións e das unidades 

actuais poderiase garantir durante esas 24 horas un coche patrulla a maiores, o que significaría máis 

vixilancia, máis seguridade, e tamén máis eficiencia ou rapidez na resposta ante un evento que o 

necesitase. 

 

Este é o plantexamento que facemos e trasladamos, as cantidades de policías oficiais e 

subinspectores son os que os propios sindicatos, nos que están representados os axentes da policía, 

trasladan e que valoran como os óptimos nun plantexamento racional e razonable sobre un catálogo 

dunha Comisaría que debería ser revisado tamén pero que é o imperativo actualmente. Polo tanto 

esta é a nosa postura e o noso plantexamento. 

 

Hai unha emenda de engádega do BNG, que insta á Xunta de Galicia a axilizar os trámites 

necesarios para o despregamento da Policía de Galicia, que aceptamos como engádega, aínda que 

insistimos en que, mentres iso se produza ou non, debemos aunar esforzos para tratar de que 

chegue a mensaxe de tódolos lucenses de que queremos contar con maiores e mellores recursos 

para protexer a nosa seguridade e a nosa saúde”. 

 

Seguidamente intervén a Sra. Deputada Dª. María Angeles Teijeiro González, en 

representación do Grupo Provincial Popular, para dicir o seguinte: 

 

“Simplemente dicir que dende o Partido Popular aplaudimos esta iniciativa do Grupo 

Socialista para reclamar ao Ministerio do Interior máis efectivos para a Policía Nacional para a 

cidade de Lugo; un exercicio de humildade que lle  honra, Sr. Alvaro, porque moitas veces os 

políticos esquecemos a autocrítica e iso non axuda para emendar erros e para mellorar. 

 

O certo é que ó Partido Popular nos parecía unha burla cando vimos que nese borrador do 

concurso de traslados do Ministerio do Interior dos cento once axentes designados para Galicia non 

figurase nin un só para a cidade de Lugo, parecíanos unha burla para a cidade e unha falta de 

respecto para o conxunto da cidadanía; porque temos que lembrar que isto non tiña ocurrido antes, 

nin naquela peor época de crise na que o cómputo de axentes destinados para toda España non 
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superaba os trescentos efectivos e Lugo nunca quedara sen algún policía asignado. É certo que non 

viñan os necesarios ou os desexados, pero a verdade é que nunca a cidade quedara con cero 

efectivos asignados; eran momentos nos que esas prazas que había eran trescentas para toda 

España, e neste momento hai duas mil seiscentas quince prazas, desas son cento once para Galicia, 

e a verdade é que nos decepcionaba que Lugo non tivese ningunha. 

 

Polo tanto dámoslle a benvida a esa moción; dicirlle que dende o Partido Popular estamos 

nesa liña, temos esa mesma preocupación, tanto é así que dende o Grupo Municipal do Partido 

Popular rexistrouse o día 18, dous dias antes de que vostede rexistrara esta, isto dígollo para que 

non pensen que nos sumamos ó carro nin é ningún interese político, senón que o Partido Popular 

tiña esa preocupación e así o pedira tamén no Concello de Lugo para o pleno do vindeiro xoves. 

 

Dicíao vostede, e nós pensamos tamén que Lugo é unha das cidades máis seguras, 

queremos que siga sendo así, pero temos que ter en conta que últimamente nas noticias se ve un 

repunte de roubos, de atracos en vivendas, garaxes, empresas, e non é que o diga o Partido Popular 

senón que sae nas noticias, hoxe mesmo liamos na portada de El Progreso que unha urbanización 

de Lugo se plantexa contratar vixiantes para evitar roubos, e di que os veciños se uniron porque se 

senten desprotexidos dspois de vivir o cuarto asalto en só tres semanas; unha cuestión que tamén o 

Comisario sinalaba o día da súa presentación oficial, e dicía que “si aumentan los robos aumenta la 

inquietud y la inseguridad, por lo que vamos a trabajar para intentar que no se produzcan”; dicía 

tamén que  hai que incidir nos roubos porque o demáis está máis ou menos controlado, niso 

estamos de acordo; e expresou o seu desexo de contar con máis patrullas na rúa, e para iso 

evidentemente non se escapa a ningunha lóxica que é necesario contar con máis policías. 

 

Polo tanto dende o Partido Popular imos votar a favor desta moción. Pero simplemente un 

matiz en canto á emenda do BNG; dicir que se ben dende a Xunta de Galicia, tal e como sinalou o 

Director Xeral de Emerxencias e de Interior, non se renuncia á creación dunha policía propia, 

tamén é certo que existen agora mesmo outras prioridades como a de completar efectivos dentro da 

unidade adscrita. E tamén hai que sinalar que aínda que existe unha Lei de Policía de Galicia, a 

creación deste Corpo non suporía asumir competencias diferentes ás que agora exerce a unidade 

adscrita, pois para iso sería necesario facer algunha modificación en leis estatais sobre o 
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funcionamento dos Corpos e Forzas de Seguridade. Polo tanto non se descarta esa idea dende a 

Xunta de Galicia, pero tendo presente que antes é necesario completar esa plantilla da unidade 

adscrita. Nós votamos a favor pero con respecto a esta emenda temos ese matiz”. 

 

Intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, para dicir o seguinte: 

 

“Simplemente para anunciar que comparto a proposta que figura na moción, e vou votar a 

favor”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. Antonio Veiga Outeiro, en representación do Grupo Provincial 

do BNG, para dicir o seguinte: 

 

“Para explicar o sentido da emenda de engádega. Si que hai que reivindicar máis efectivos, 

vimos como no pleno de setembro que presentaba o Partido Popular unha moción con respecto á 

supresión de cuarteis, e xa no 2014 ou 2015 tamén o Partido Socialista pedía máis efectivos na 

zona rural ante a oleada de roubos que estaba habendo daquela.  

 

A emenda que nós presentamos hoxe é a mesma que presentamos no 2015 e no 2018, e 

farémolo sempre porque é lóxico e está recollido nunha parte da Constitución e no propio Estatuto 

de Autonomía, simplemente o que hai que facer é desenvolver esa Lei 8/2007 do 13 de xuño, que 

xa no goberno bipartito, que foi cando se elaborou, chocou coma sempre con Madrid, pero agora 

parece ser que hai unanimidade como viamos o mes pasado cando dicía Feijóo que defendía o 

estatus de Galicia ó esixir máis competencias, e aí coincidiron o Bloque Nacionalista Galego, 

Partido Popular e Partido Socialista no Parlamento con respecto á creación da Policía Galega, coas 

correspondentes emendas e transacións que houbera ó respecto. 

 

Polo tanto se tódolos Grupos Políticos coinciden en que temos que ter as mesmas 

competencias que Cataluña ou Euskadi, porque efectivamente na exposición de motivos dise que as 

competencias do Corpo Nacional de Policía varían segundo as Comunidades Autónomas debido á 

delegación de funcións nalgúns dos Corpos de Seguridade Autonómicos, como os mossos de 
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squadra en Cataluña, a ertzaintza en Euskadi, a policía foral en Navarra, e a policía canaria en 

Canarias, falta a policía galega en Galicia que é ó que hai que tender. 

 

E dende logo que cunha policía dirixida dende aquí, e sabendo cal é a realidade do país, 

probablemente non tiveramos que estar mes tras mes, unhas veces é a policía e outras son os 

traballadores da garda civil e doutras forzas de seguridade, as que se dirixen ós Grupos Políticos 

para ver como se poden paliar esas deficiencias que hai; porque ó final estamos dependendo de 

quen estea no Ministerio do Interior se accede a dotar económicamente ou non as partidas 

necesarias para cumprir o que se pide nesta moción.  

 

Polo tanto agradecemos que se valore esa proposta que facemos de emenda de engádega”. 

 

A continuación intevén o Sr. Deputado D. Alvaro Santos Ramos, Voceiro do Grupo 

Provincial Socialista, no seguinte sentido: 

 

“Alegrome de que haxa consenso entorno a isto, e tamén me gustaría que esteamos sempre 

na mesma posición, o Partido Socialista dende logo neste tema sempre estivo na mesma posición, a 

favor da provincia de Lugo, a favor dos axentes da Policía de Lugo. 

 

Para rematar, dicir que é  moi importante poñer en valor que o que están pedindo os 

sindicatos e os policías non son máis salarios, non son mellores coches, non son menos horas de 

traballo, non son beneficios, nin melloras, nin incentivos, senón que están pedindo máis 

compañeiros e máis compañeiras cos que poder atendernos mellor sen reducir un ápice a súa 

implicación e o seu esforzo por garantirnos a seguridade que todos necesitamos.  

 

Polo tanto tamén o agradecemento ós Grupos da oposición por respaldar esta proposta que 

diriximos ó Ministerio do Interior, á Dirección Xeral da Policía, dicíndolle que Lugo necesita máis 

recursos para poder seguir estando tamén en ratios de excelencia de seguridade cidadá, e de 

prestación de servizos por un Corpo tan importante e tan recoñecido coma o da Policía”. 
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Intervén a Sra. Deputada Dª. María Angeles Teijeiro González, en representación do Grupo 

Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

“Simplemente para respostarlle ó Sr. Veiga; dicirlle que dende a Xunta de Galicia 

deféndese sempre con énfase a asunción de novas competencias, pero esas novas competencias 

deben vir sempre acompañadas do financiamento necesario. Agora mesmo a prioridade é ter esa 

unidade adscrita e dotada de máis efectivos; sinalar que agora mesmo está dotada de 371 efectivos 

dos 500 previstos, polo tanto pedíuselle ó Ministerio de Interior máis efectivos, unha demanda que 

non foi atendida; a prioridade da Xunta de Galicia é cubrir esas carencias e despois seguir nesa liña 

que vostede instaba”.  

 

Rematado o debate,  efectuada a votación, e verificada a mesma, o Pleno da Corporación 

por unanimidade acorda prestar aprobación á moción presentada, cuxa parte dispositiva, unha vez 

engadida a emenda aceptada, queda do seguinte xeito: 

 

 1º.- A Deputación rexeita a proposta de borrador do “Concurso de Méritos 2019” no que á 

Comisaría Provincial de Lugo non se lle asigna ningunha praza e insta á Dirección Xeral de 

Policía, dependente do Ministerio do Interior, á dotación de 10 Policías, 2 Oficiais e 5 

Subinspectores na Comisaría Provincial de Lugo, neste proceso.  

 

2º.-  A Deputación de Lugo insta á Dirección Xeral de Policía, dependente do Ministerio de 

Interior, a crear e dotar de inmediato unha UPR, coma no resto de provincias galegas. 

 

3º.-  Dar traslado do presente acordo tanto á Dirección Xeral de Policía como ao Ministerio 

de Interior”. 

 

4º.- Instar á Xunta de Galicia a axilizar os trámites necesarios para o despregamento da 

Policía de Galicia, en cumprimento da Lei 8/2007  do 13 de xuño, a fin de contar cun corpo de 

seguridade propio e adaptado ás peculiaridades do asentamento territorial de Galicia, e que permita 

planificar, organizar e xestionar o servizo de seguridade pública desde os poderes e as institucións 

galegas, con solucións máis acaídas á nosa realidade”. 
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5.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL DO BNG PARA QUE O PLENO DA 

DEPUTACIÓN DE LUGO ESIXA AS RESPONSABILIDADES OPORTUNAS SOBRE OS 

POSIBLES INCUMPRIMENTOS DOS CONTRATOS POR PARTE DAS EMPRESAS 

ADXUDICATARIAS DO CONSORCIO DE BOMBEIROS. 

 

 Logo de ver a moción do Grupo Provincial do BNG, sinalada no epígrafe, do seguinte teor: 

   

 “Xosé Ferreiro Fernández e Antonio Veiga Outeiro, Deputados do Bloque Nacionalista 

Galego na Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan a seguinte Moción para 

que o Pleno da Deputación de Lugo esixa as responsabilidades oportunas sobre os posibles 

incumprimentos dos contratos por parte das empresas adxudicatarias do Consorcio de Bombeiros. 

 

Dende o ano 2015, os comités de empresa dos parque de bombeiros de Lugo denunciaron 

ante o Pleno do Consorcio o que eles consideraban graves incumprimentos dos contratos de 

adxudicación por parte das empresas adxudicatarias así como das propias melloras ofertadas por 

estas empresas e polas cales se lles adxudicou este servizo. 

 

No pleno do Consorcio celebrado no mes de setembro de 2017 , presidido naquel momento 

por Luís Menor, director Xeral de Emerxencias, por iniciativa do propio BNG acordouse levar a 

cabo unha auditoría externa que estudase e valorase estes incumprimentos. 

 

Pasados varios meses, e xa estando o Consorcio presidido polo señor Darío Campos, 

informóusenos que a auditoría estaba feita e que si arroxaba incumprimentos do contrato que 

poderían ser graves. Do mesmo xeito se nos dixo que non se ían transmitir estes resultados ata que 

foran trasladados ás empresas para que estas tiveran ocasión de facer as alegacións que 

consideraran oportunas.  

 

Ademais diso, tamén se nos informou aos membros do Consorcio que para unha “mellor” 

comprensión desta auditoría se nos subministraría unha informe feito pola propia xerente sobre o 

contido da auditoría. 
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Dado que seguían a pasar os meses e seguíamos sen coñecer nin o contido da auditoría nin 

o do informe, e dado que chegou a convocatoria de Pleno do Consorcio correspondente ao mes de 

novembro e seguía sen ir na orde do día o debate deste tema, levounos ao BNG de presentar unha 

moción para o pleno dese mes de novembro para instar ao Presidente a que comunicara aos 

membros do Consorcio o contido deses documentos, moción que se retirou para evitar 

interferencias nas negociacións das empresas cos traballadores sobre outros asuntos pero que serviu 

para que o Presidente presentara pola vía de urxencia no Pleno do Consorcio do día seguinte unha 

proposta para resolver o problema, proposta que ía na liña de “mirar cara adiante” e que non viña 

acompañada de ningún tipo de documento nin de informe que avalara ou falara deses presuntos 

incumprimentos, agás da descrición oral feita pola xerente sobre o seu informe que aínda que xa 

estaba feito, non se traía por escrito a ese pleno. 

 

Loxicamente O BNG propuxo non tomar ningunha decisión sobre o tema ata poder estudar 

a documentación, información que se acordou que se mandaría ao día seguinte e o tema debateríase 

e tomaríase unha decisión no seguinte pleno. Isto era o día 28 de novembro de 2018 e non fomos 

capaces de conseguir este informe ata o pasado 18 de xaneiro de 2019, e isto despois de obrigar a 

pedila por escrito. 

 

Neste informe recóllense cando menos parte destes incumprimentos, que xa cuantifica en 

preto de 200.000 euros, quedando outros moitos sen poder comprobarse, recoñecendo ademais que 

outras cuestións están xa prescritas ou non foron feitas porque a Deputación non as reclamou.  

 

Para máis sorpresa, o pasado 18 de febreiro convocouse un novo Pleno do Consorcio de 

Bombeiros e unha vez máis non apareceu absolutamente nada referente a este tema na orde do día e 

dado que se convocou como extraordinario, a pesares de ter once puntos na orde do día, non se 

puido meter ningún outro asunto no que se puideran tomar decisións. 

 

Todas estas manobras de retrasar calquera decisión así como a evidente estratexia de 

intentar ocultar a información a membros do Pleno do Consorcio, cando menos ao representante do 

BNG, prodúcenos unha importante preocupación e incrementa a sospeita de que habería intereses 
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por “enterrar” este tema e permitir que as empresas adxudicatarias non reingresaran ás arcas do 

Consorcio as cantidades presuntamente defraudadas. 

 

Dende o BNG consideramos que neste asunto se puido producir un grave quebranto das 

arcas da Deputación e da Xunta de Galicia, ademais de unha evidente neglixencia por parte destas 

administración por non esixir o cumprimento das condicións que contemplabas os contratos. 

Ademais disto, dado que as empresas non executaron tampouco as melloras que ofertaron na 

adxudicación, produciuse presuntamente unha evidente fraude na adxudicación, pois sen esas 

melloras o resultado desta tivera sido totalmente distinto. 

 

Por unhas cousas e por outras, dende o BNG consideramos que neste caso e ante os 

resultados desta auditoría externa feita sobre o cumprimento dos contratos, puideron producirse 

incluso presuntos delitos penais, os cales como representantes dos cidadáns temos a obriga moral, e 

tamén legal, de denunciar e depurar responsabilidades, así como facer o posible para recuperar os 

cartos que puideran ser defraudados. 

 

 É por todo o exposto con anterioridade polo que o  Grupo do Bloque Nacionalista Galego 

na Deputación de Lugo, somete a debate e aprobación polo Pleno desta Deputación de Lugo esta 

moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos: 

 

 1º.- O Pleno da Deputación de Lugo insta ao Presidente do Pleno do Consorcio de 

Bombeiros a que na maior brevidade posible propoña ao Pleno dese Consorcio a que envíe os 

resultados da auditoría externa feita sobre os incumprimentos dos contratos coas empresas privadas 

que ofrecían ese servizo ás autoridades xudiciais competente para a investigación e depuración das 

responsabilidades que puidera terse producidas 

 

 2º.- O Pleno da Deputación de Lugo insta ao Pleno do Consorcio de Bombeiros a que faga 

os trámites necesarios para recuperar os cartos que puideran terse defraudados das arcas dese 

organismo en todo este asunto”. 
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 Ante esta moción, preséntase polo Grupo Provincial Popular unha emenda de substitución, 

do seguinte teor: 

 

 “Proponse o seguinte acordo: 

 

 O Pleno da Deputación de Lugo insta ao Presidente da mesma, na súa condición de 

Presidente do Consorcio de Bombeiros, a que en virtude do acordo do Pleno do Consorcio de data 

28 de novembro de 2018, se requira o máis axiña posible desde o Consorcio ás empresas 

concesionarias, para que abonen as contías correspondentes aos incumprimentos dos contratos e 

das melloras do servizo, sempre que obxectivamente se teñan constatado nos informes ao efecto”. 

  

 Intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo Provincial do 

BNG, para dicir o seguinte: 

 

 “Esta moción ven a conto das distintas denuncias que dende os comités de empresa dos 

traballadores do Consorcio Provincial de Bombeiros se veñen facendo dende hai anos, e que eu 

teña constancia dende o ano 2015 xa se oiu falar deste tipo de, segundo eles, incumprimentos dos 

contratos que tiñan adxudicados as empresas adxudicatarias do servizo de bombeiros da provincia 

de Lugo. 

 

 Con esas denuncias, con esas comunicacións ó propio Consorcio de Bombeiros enriba da 

mesa, en setembro de 2017 acordouse que se encargara unha auditoría externa para estudar eses 

incumprimentos de contratos, dado que había avisos de que foran incumprimentos graves que 

afectaran a cantidades económicas máis que aprezables. Esa auditoría púxose en marcha e 

contratouse unha empresa que a elaborou e, polo que din porque non tivemos acceso a ela, bastante 

exhaustiva. 

 

 O tempo foi pasando, nun momento dado comunicousenos, ós membros do pleno do 

Consorcio,  que esa auditoría estaba xa rematada, pero que non se nos pasaba aínda dado que se lles 

estaba dando ocasión ás propias empresas para facer as alegacións oportunas. Aceptamos as 
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explicacións, seguimos esperando, o tempo foi pasando e seguiamos sen ter os datos 

correspondentes.  

 

 Se se lembra, no pasado mes de novembro o BNG traía unha moción a este Pleno para 

instar ó Presidente da Deputación, presidente do Consorcio neste caso, a que levara ó propio pleno 

dunha vez por todas esa auditoría ou cando menos o informe que a xerente elaborara en base a 

auditoría da empresa externa. Debido a que nese momento había negociacións entre a parte sindical 

e as empresas, retiramos a moción e non chegou a debaterse, pero provocou que no pleno do día 

seguinte pola vía de urxencia se levara o tema ó pleno do Consorcio. 

 

 Curiosamente lévase a proposta pola vía de urxencia ó pleno para tomar unha decisión, 

pero aínda así sen ningún papel enriba da mesa, non estaba nin a auditoría  nin o propio informe 

que a xerente elaborara en base a esa auditoría; simplemente a xerente fixo unha exposición oral 

sobre o que ela consideraba que se contiña na auditoría, exposición que xa deixaba entrever que 

había, como xa se temía, importantes incumprimentos dos contratos de adxudicación e, o que para 

mín aínda é máis grave, non só dos contratos senón das melloras que ofertaban as propias 

empresas, motivo polo cal se lles deron eses contratos, que ó non cumprir esas melloras dende o 

noso punto de vista estase alterando a propia adxudicación dun servizo. 

 

 Con esa proposta enriba da mesa, neste caso eu, que represento ó BNG no Consorcio de 

Bombeiros, non podía tomar unha decisión sen ver a propia auditoría, non me parecía que tivera 

moito sentido e alí propuxen deixar o tema ata ter a documentación para poder estudala, que se nos 

pasara a documentación inmediatamente e, en base á mesma, tomar as decisións que foran 

oportunas. Alí xa se fixeron comentarios como que era mellor mirar para adiante, mirar de cobrar o 

defraudado, o caso é que o tema quedou enriba da mesa para unha posterior decisión unha vez que 

tiveramos a documentación. 

 

 En todo caso a nosa sorpresa foi cando pasado case un mes seguimos sen ter a 

documentación, diríxome á xerente para ver que pasaba, quedou en comunicalo como así fixo, e ó 

día seguinte recibo un correo onde se me di que se quero a documentación a pida por escrito, nese 

momento xa estabamos no mes de decembro; lóxicamente nese mesmo mes de decembro presentei 
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o escrito correspondente pedindo que se me achegara cando menos o informe da xerente sobre esa 

auditoría, e recibo o informe o 18 de xaneiro de 2019, dous meses despois do pleno onde se 

quedara de remitirnos a información inmediatamente para tomar as decisións oportunas, cuestión 

que non sei a que se debe pero cando menos non parece que indique moita disposición a que haxa 

unha transparencia e realmente ganas de tomar decisións operativas e concretas sobre todo este 

asunto, máis ben ó contrario, parece que se intenta deixar pasar o tempo, os contratos das empresas 

acaban o un de maio, nese momento xa se acordou a xestión directa do servizo, e cando menos 

intentar retrasar o tema e que non se fale moito do asunto. 

 

 Pero a cousa aínda foi máis grave cando o pasado 18 de febreiro convócase un novo pleno 

do Consorcio de Bombeiros, de carácter extraordinario, con once puntos na orde do día, onde vai o 

da xestión directa e  unha serie de asuntos de xestión normal, pero non vai absolutamente nada 

referido ó que son as actuacións que deberamos tomar en base a esa auditoría, a eses 

incumprimentos xa constatados que se deixaban entrever primeiro na información oral da xerente e 

logo no propio resumo que ela nos entregou o 18 de xaneiro.  

 

 Co cal iso lévanos a que, cando menos nós pensamos que os membros do pleno do 

Consorcio, en canto se ve que hai uns incumprimentos desta natureza que incluso poden levar 

consigo as aspectos penais, temos a obriga de dirimir responsabilidades, co cal de aí ven esta 

proposta onde non só se pide que este Pleno inste ó pleno do Consorcio a que dirima nos órganos 

competentes as responsabilidades que puidera haber, senón tamén que se faga todo o posible para 

que o diñeiro que fora presuntamente defraudado volva outra vez ás arcas da Deputación. 

 

 Hai que ter en conta que, segundo o propio informe da xerente en base a esa auditoría, xa 

se cifra en case douscentos mil euros o que está demostrado que se defraudou de cuestións que 

tiñan que facer as empresas e non se fixeron; asumindo que hai outras cantidades que xa están 

prescritas, e logo outro tipo de cantidades que non se pode constatar neste momento polos 

mecanismos que ten a empresa auditora. Co cal é iso o que pedimos. 

 

 Hai unha emenda do Grupo Popular onde máis ou menos se ven dicir que se cobre o que se 

poida e que nos olvidemos do resto; a mín gustaríame aprobala porque iso non quitaría que despois 
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cando se trate no pleno do Consorcio se propoña o que se considere oportuno, pero parte dunha 

premisa que é completamente falsa, que é que din “en virtude do acordo do pleno do 28 de 

novembro”, pero ese acordo non di iso senón que o acordo foi deixalo sobre a mesa ata que 

tiveramos a documentación, para nada se acordou facer o posible para cobrar o diñeiro defraudado, 

quedouse en que se acordaría o que se fixera cando tiveramos a documentación; por iso me parece 

que non ten moito sentido aceptar algo que non existe; en todo caso, se non fora por iso, non tería 

maior problema. Ademáis, co feito de traer esta proposta a este Pleno creo que as posibles 

responsabilidades de obrigas que eu puidera ter me quedan cubertas como membro que son  do 

Consorcio de Bombeiros, en todo caso despois cadaún alá co que vote aquí se se van dirimir 

responsabilidades ou non. 

 

 E como última reflexión quedaría que, lóxicamente está moi ben e é imprescindible que se 

devolva o diñeiro se é que legalmente ten que ser así, pero as accións tampouco teñen que ser 

gratuitas; se por exemplo a un traballador do propio Consorcio se lle ocurrira roubar dous litros de 

gasóleo dun camión ó día seguinte estaba na rúa, e paréceme xusto, por tanto creo que a mesma 

responsabilidade, ou posiblemente máis, teñen que ter as empresas con contratos coa 

administración pública, neste caso estamos falando concretamente das empresas adxudicatarias do 

servizo de bombeiros”. 

 

 Intervén o Sr. Deputado non adscrito para anunciar o voto favorable a esta moción. 

 

 A continuación intervén o Sr. Deputado D. Juan Carlos Armesto Quiroga, en 

representación do Grupo Provincial Popular, para dicir o seguinte: 

 

 “Efectivamente a moción que trae hoxe o BNG é un tema importante, nós xa temos 

demostrado a nosa preocupación por el, e tanto é así que no ano 2017 xa presentamos unha moción 

pedíndolle ó Consorcio que controlara as melloras que tiñan feito as empresas e o cumprimento 

deste contratos; proposta que naquel ano 2017 xa foi aprobada por unanimidade. 

 

 Por tanto compartimos co BNG a preocupación, e presentamos unha emenda porque co que 

non estamos de acordo é coa forma de resolvelo. Nós entendemos que o Consorcio é un ente 
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xurídico que ten capacidade, e se o Consorcio é quen lle está a pagar ó final de cada mes a estas 

empresas, se estas empresas está acreditado, a través dunha auditoría e dun informe da propia 

xerente, que hai unha débeda, o que ten que facer o presidente do Consorcio, que neste caso é o 

Presidente da Deputación, Sr. Darío Campos, é executar esas accións. 

 

 O que ven pedir o BNG é que se inste á xustiza a que se remitan os expedientes para que a 

xustiza poda operar, e non parece moi serio que, mentres que o propio presidente do Consorcio non 

reclama das empresas que cumpran coas obrigas que ofertaron,  nós vaiamos á xustiza, porque a día 

de hoxe nin temos as demandas por parte do presidente do Consorcio nin temos a negativa das 

empresas a cumplilas.  Polo tanto se o propio ente, que é o que lle está pagando ás empresas, 

detecta que hai un erro, que non hai un cumprimento de contrato, e estamos falando dun contrato 

pechado entre a administración e empresas, hai que cumprilo escrupulosamente. 

 

  Lembro que cando no ano 2017 debatemos esta moción interviña en representación do 

Goberno o Sr. Vidal e dicía literalmente, e leo a acta do pleno: “tivo que vir un goberno do Partido 

Socialista para poñer á disposición dos bombeiros toda a documentación e ser un goberno 

transparente”; eu o que lle pregunto é que transparencia é a que predicaba naquel momento?, a de 

que membros do propio Consorcio teñan que andar mendigando ese informe da xerencia ou o 

informe desa auditoría?, esa transparencia é a que, sendo vostedes goberno e presidindo o 

Consorcio, non son quen de esixirlle a unha empresa que cumpra coas súas responsabilidades, eu 

entendo que esa non é a transparencia; é transparencia non dicirlle ós comités de empresa e ós 

representantes dos traballadores en qué situación están?, eu entendo que o que teñen que facer é 

cumprir coa súa obriga; vostedes son administración, presiden o Consorcio, e o que teñen que facer 

é mirar que incumprimentos hai, para iso teñen un informe da súa xerente e unha auditoría, que nós 

non a vimos pero o representante do BNG, que é membro nese Consorcio, parece ser que despois 

de moitas vicisitudes a conseguiu, e polo tanto se temos documentación o que haberá que facer é 

esixir ese cumprimento. Eu non teño porque dubidar das palabras que pon o BNG na súa moción, 

pero do Goberno non nos podemos fiar porque é un incumprimento tras outro, e porque xa estamos 

acostumados. 
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 Nós presentamos unha emenda, que o BNG dicía que non tiña inconveniente en aceptar 

pero que nós referiámonos ó acordo do pleno do Consorcio do día 28 de novembro; eu léolle 

literalmente: “o pleno do Consorcio do 28 de novembro de 2018 acordou por unanimidade dos 

presentes estudar detidamente as conclusións do informe, para determinar definitivamente como 

proceder para requirir ás empresas concesionarias as contías que corresponden e deriven dos 

incumprimentos que están feitos”; por tanto si que houbo un acordo por unanimidade que era 

requirila, e eu creo que fraco favor lle facemos a todo o servizo do parque de bombeiros se o que 

queremos é remitir estes expedientes á xustiza, xudicializar o tema, co cal pode haber incluso 

incumprimentos para os propios traballadores; é o Consorcio quen lles paga a estas empresas, e se 

lles paga e teñen acreditado que hai unha débeda haberá que reclamarlla en vía administrativa, e ó 

final o Consorcio ten a chave na man, na factura mensual haberá que descontar esas melloras antes 

do remate do contrato, facer unha autoliquidación. 

 

 Polo tanto eu insisto en que o BNG debería aceptar esta emenda, porque a emenda o que 

nos ven dicir é que o Pleno da Deputación de Lugo inste ó Presidente da mesma, que ten tamén a 

condición de presidente do Consorcio de Bombeiros, a que en virtude do acordo do Consorcio, 

adoptado por unanimidade, do 28 de novembro de 2018, requira o máis axiña, e dende o Consorcio, 

ás empresas concesionarias para que abonen as contías correspondentes ós incumprimentos dos 

contratos, é o paso inicial; creo que o paso inicial se unha administración entende que unha 

empresa adxudicataria incumpríu os contratos e o ten acreditado, o primeiro que terá que facer 

como pagador que é  será reclamarllos, e cando haxa negativa por parte das empresas a facer fronte 

a esas débedas entonces será cando o propio Consorcio terá que tomar as decisións en vía xudicial; 

pero xudicializar este tema de entrada, que é o que pretende o BNG, me parece que é un fraco favor 

ó propio servizo e ás institucións. 

 

 Polo tanto gustaríame que aceptara esta emenda porque eu creo que é un tema serio, e se 

estas empresas se serviron desas melloras para poder gañar un concurso está claro que as melloras 

que nel se plasmaron haberá que cumprilas, e iso é un contrato taxativo entre a administración e 

empresas, e iso é perfectamente cumprible; e ademáis temos a posibilidade de facer unha 

autoliquidación e detraer dos pagos que se fan ó Consorcio, pero ten que haber vontade do 
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presidente do Consorcio para facer cumprir o que está encomendado que é defender o diñeiro 

público, e ten os recursos técnicos e xurídicos necesarios para poder facelo”. 

 

 Intervén o Sr. Deputado D. Eduardo Vidal Baamonde, en representación do Grupo 

Provincial Socialista, para dicir o seguinte: 

 

 “Non é fácil darlle sentido a moitos conceptos que se expresan na moción, nin tampouco ós 

comentarios que está a facer o voceiro do Grupo Popular, por varias razóns; en primeiro lugar 

porque se trata de confundir, dinse verdades a medias ou directamente non se din as verdades que 

se deben dicir. 

 

 Para comezar, o mesmo título da  moción  di: “para que o Pleno da Deputación de Lugo 

esixa as responsabilidades oportunas sobre os posibles incumprimentos dos contratos por parte das 

empresas adxudicatarias”,  dicir que o Pleno da Deputación de Lugo non é quen para esixir ás 

empresas adxudicatarias senón que é o Consorcio Provincial de Bombeiros que é o que ten os 

contratos asinados de adxudicación con estas empresas. Polo tanto xa no mesmo título da moción 

se observa que non se pretende dar a coñecer o que realmente está a pasar dende o Consorcio. 

 

 Falaba o voceiro do Grupo Popular da transparencia, e voulle dicir que dende que está este 

goberno da Deputación presidido por Darío Campos  e se fixo dalgunha maneira partícipe no 

Consorcio Provincial de Bombeiros, aínda ostentando a presidencia deste Consorcio a Xunta de 

Galicia  a mediados do mandato, traballouse en tres eixos; en primeiro lugar a transparencia, 

púxose toda a información a disposición de tódalas persoas representantes dos bombeiros que así a 

solicitaron; a equiparación salarial, circunstancia que se produciu como vostede ben sabe; e a 

xestión directa dos parques de bombeiros a pesares das condicións que a Xunta de Galicia impoñía 

para que isto se producira. Todo isto fixo que o colectivo representante dos bombeiros 

desconvocaran  a folga que viñan mantendo durante moito tempo.  

 

 Non era a miña intención dar lectura ás actas do Consorcio de Bombeiros  pero, en vista de 

que se quere visualizar outra situación completamente distinta, nalgunha parte si que o vou ter que 
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facer. E imos tomar como referenza manifestacións realizadas nuns plenos determinados, o de 

setembro de 2017, o de maio de 2018, o de novembro de 2018, e o de febreiro de 2019.   

 

 Fago referenza ó pleno de setembro de 2017 porque no corpo da moción o representante do 

BNG di que nese pleno se acordou levar a cabo unha auditoría externa a proposta do BNG, e creo 

que debemos facer un pouco de historia; o presidente naquel momento,  D. Luis Menor,  formulaba 

ó pleno unha proposta en relación ós presuntos incumprimentos denunciados pola representación 

dos traballadores, para dar resposta sobre os ditos incumprimentos que realizaou a empresa 

concesionaria;  a proposta que  fixo D. Luis Menor  era a seguinte: “dado que na actualidade non 

está provisionado de xeito definitivo o posto de xerente do Consorcio, en tanto non tome posesión 

do cargo propoño a realización dun ditame co fin de verificar o exacto cumprimento do contrato de 

xestión subscrito co Consorcio coas empresas Veicar e a UTE Hasa Natutecnia, a través  da cal se 

pode dar cumprida resposta ás denuncias formuladas polos comités de empresa”. 

 

 Polo tanto non foi a iniciativa do representante da Deputación do BNG senón da propia 

presidencia do Consorcio naquel momento, D. Luis Menor. En segundo lugar citar  outra 

inexactitude, o Sr. Ferreiro non está no Consorcio representando ó BNG senón que está 

representando á Deputación Provincial, como podía ser outro Deputado, e así foi nomeado polo 

actual Presidente. 

 

 “Trala lectura da proposta toma a palabra D. Xosé Ferreiro Fernández, para sinalar que 

considera máis oportuno que a elaboración do ditame proposto pola presidencia para aclarar esta 

cuestión, se realice por alguén externo ó Consorcio, a pesares do custe económico que isto poda 

xerar para o Consorcio Provincial”; isto ven a que a proposta da Presidencia do Consorcio naquel 

momento dicía que se ía requirir ese ditame dos servizos técnicos do Consorcio Provincial da 

Coruña, e que se este, polas razóns que fora, non tiña en conta facer esta auditoría, se formularía 

unha licitación para que puideran concurrir distintas empresas. 

 

 Realizada a votación nese pleno, acórdase prestar aprobación á proposta presentada pola 

presidencia, cos votos favorables de D. Luis Menor, D. Darío Campos, D. José González Cores, D. 

José Manuel Balseiro Orol, e D. Eduardo Vidal Baamonde, co voto en contra de D. Xosé Ferreiro 
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Fernández.  Polo tanto foi unha proposta que fixo a presidencia do Consorcio, proposta que no seu 

momento foi rexeitada polo representante da Deputación, que non do BNG, D. Xosé Ferreiro.  

 

 Si que levaba D.  Xosé Ferreiro unha moción a ese pleno  para que a equiparación salarial 

se fixese efectiva no un de xaneiro de 2017, pero non sobre os incumprimentos que foi unha 

proposta da presidencia do Consorcio. 

 

 Sabemos que o Consorcio da Coruña non tivo a ben facer este informe, por tanto licitouse e 

saíu adxudicataria unha empresa que realizou o seu ditame; e en maio de 2018, o daquela 

presidente do Consorcio, D. Darío Campos, sinalou que o informe xa estaba finalizado, e engade 

que no expediente xa existe un informe da xerencia do Consorcio no que se resumen os puntos 

fundamentais dos posibles incumprimentos das empresas. 

 

 Tendo en conta que esta situación xeraba xa unha discordancia, acordouse por unanimidade 

dos presentes, do Sr. Ferreiro tamén, dar un prazo ás empresas para que puideran facer as 

alegacións que consideraran oportuno.  Polo tanto neste pleno acordouse por unanimidade este 

procedemento que se levou a cabo, e fíxose conforme á legalidade e ó procedemento 

administrativo. 

 

 E pasamos ó pleno ordinario de novembro de 2018, onde xa o Presidente da Deputación 

tiña asumida a presidencia do Consorcio, presentou polo trámite de urxencia unha proposta que 

dicía: “iniciar os trámites e actuacións precisos, segundo o procedemento establecido nos pregos 

reitores dos contratos, a fin de requirir ás empresas concesionarias as contías correspondentes que 

deriven dos incumprimentos das melloras ofertadas, con base ó informe da auditoría solicitado polo 

Consorcio”. Polo tanto a propia presidencia do Consorcio estaba propoñendo a iniciación do 

trámite para requirir ás empresas as contías que se puideran devengar polos incumprimentos; 

despois dun debate sobre este punto, acordouse por unanimidade, e aí teño que darlle a razón, 

deixar o asunto enriba da mesa para, unha vez realizado o estudo exhaustivo por parte dos 

membros do pleno do Consorcio, realizar as reunións oportunas para determinar definitivamente 

como proceder para requirir ás empresas. 
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 Polo tanto, nin se está ocultando información, nin se está ocultando o procedemento, nin se 

está facendo nada para non requirir ás empresas; no propio seo do Consorcio está a acontecer todo 

ese traballo; é  máis, nestes momentos, e o Sr. Ferreiro sábeo, parte deses incumprimentos xa os 

están subsanando as empresas, como é a compra de traxes, a formación, etc..  

 

 E esa moción quedou sobre a mesa no pleno de novembro de 2018; esa é a circunstancia, a 

proposta do presidente de requirir ás empresas o cumprimento dos posibles incumprimentos do seu 

contrato. 

 

 En canto ó pleno extraordinario do mes de febreiro, tratáronse cuestións referidas á xestión 

directa, e incluíuse o punto de actualización de IPC porque evidentemente hai que cumprir nesta 

cuestión coas empresas.  

 

 Está pendente por tanto o acordo de novembro, co cal hai que traballar no seo do Consorcio 

para dicir cales son os incumprimentos e requirilos ás empresas, acabará no xulgado?, 

probablemente teña que ser así porque o Consorcio sinalará unha situación e as empresas ó mellor 

non están tan de acordo co que se lle plantexe por parte do Consorcio.  

 

 E por último dicir que todo isto está englobado nunha profesionalidade esquisita e fóra de 

toda dúbida tanto da xerente coma dos profesionais, que en ningún momento deixaron de cumprir 

coa súa obriga na loita contra o lume e contra as situacións para as que son requiridos. 

 

 E se temos que enviar os resultados da auditoría ó xulgado do penal, se vostede ten algunha 

información ou algunha dúbida, como cidadán ou exercendo como Grupo Político,  está vostede na 

obriga incluso de facelo se cre que se está infrinxindo o ordenamento neste eido.  

 

 E deixar claro que na práctica todo iso xa se está a facer, e estamos confundindo o que é un 

Consorcio de Bombeiros onde está representada a Deputación con tres persoas e a Xunta de Galicia 

con outras tres, e estamos traballando normalmente, agás nesta cuestión onde o representante da 

Deputación, D. Xosé Ferreiro, votou en contra dunha proposta da súa presidencia, tódolos acordos 

se adoptan por unanimidade; e o Consorcio neste momento entende que é prioritario a condición de 
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dar resposta, porque en maio remata a concesión con estas empresas,  para facer a xestión directa 

por parte do Consorcio Provincial de Bombeiros. 

 

 E que non lle caiba dúbida a ninguén, non hai ningún afán de non pedir responsabilidades, 

a propia proposta presentada polo presidente do Consorcio e Presidente da Deputación así o refire. 

Polo tanto non lle podemos dar apoio nin á moción do BNG, porque hai incongruencias e non son 

admisibles certos plantexamentos; e tampouco, aínda que se asemella algo ó que se está a facer no 

seo do Consorcio Provincial, á emenda de substitución do Grupo Popular. Polo tanto a nosa postura 

vai ser de abstención”. 

 

 Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo 

Provincial do BNG, no seguinte sentido: 

 

 “Esta ben comezar con que “o Pleno non é quen”, é unha frase para enmarcar, cando menos 

o Pleno será quen de opinar do que lle pareza oportuno e instar a quen crea democráticamente por 

maioría que se debe instar, ou que debe dar ideas para facer; son distintas formas de ver os 

organismos das Institucións. 

 

 Evidentemente son representante da Deputación no Consorcio de Bombeiros, foi o Pleno 

quen me elixiu, pero ninguén me quita a miña condición de estar no Pleno por ser do BNG; e por 

certo, se tan queixosos están do meu comportamento no pleno do Consorcio, poden traer aquí a 

proposta para o cesamento, se democráticamente a maioría do Pleno decide que eu deixo de ser 

representante da Deputación no Consorcio automáticamente marcharei e aceptarei a decisión 

democrática deste Pleno, e sei que se pensou niso, incluso se me chegou a dicir, dado que parece 

ser que defendía demasiado a igualación salarial e as condicións laborais dos propios bombeiros, 

que en vez de defender á Deputación estaba defendendo outro tipo de intereses, coma se defender 

ós profesionais que traballan para a Deputación non fora defender á Deputación; pero seguen sendo 

distintos conceptos de ver as cuestións. 

 

 Díme que non foi proposta do BNG e que votei en contra, agora parece ser que votei en 

contra de que se fixera esta auditoría; eu votei en contra de que se fixera un chanchullo para que a 
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auditoría a fixera o xerente do Consorcio da Coruña, que está vinculado directamente cunha das 

empresas que había que investigar, e así o espuxen no propio Pleno e por iso votei en contra de que 

fora o xerente dos parques de bombeiros da Coruña quen fixera a auditoría; e menos mal que non 

aceptou, lóxicamente porque eu creo que incluso sería ata prevaricar que aceptara facer iso, e ó 

final tirouse pola liña do que eu propoñía, que non se aceptou e que se votou en contra, de que fora 

unha empresa externa quen fixera o estudo do que non se estaba facendo. 

 

 E que quede claro, non só son incumprimentos das melloras ofertadas na adxudicación, son 

incumprimentos dos propios contratos a posteriori, o tema é grave. E logo outra cuestión que se 

está esquecendo, aquí todo é as empresas, e unha das cousas que, segundo dixo a xerente, alegaban 

as empresas a esta auditoría é que ninguén da Deputación lles esixira o cumprimento do contrato e 

das melloras; co cal, cando falo de responsabilidades, non sei se penais ou de calquera outro tipo, 

non só estou a falar das empresas que defraudaron ás arcas desta Institución igual que da Xunta, 

estou falando tamén se houbo alguén, cargo político ou non, na Deputación, no Consorcio, ou na 

Xunta, que permitiu que iso ocurrira; e creo que temos que ser especialmente escrupulosos con este 

tipo de cousas.  É certo que o diñeiro hai que devolvelo, é importante que se devolva, pero tamén é 

importante que se mire porque aconteceu isto, e que non volva ocurrir no futuro. 

 

 Dí o señor Vidal que xa se anunciou que estaba tanto a auditoría como o propio informe da 

xerente sobre esa auditoría, en maio de 2018, pero algúns membros do Pleno do Consorcio non 

puidemos conseguir o informe da xerente ata xaneiro de 2019, se iso non é intentar ocultar 

información non sei como lle chaman entonces, cando incluso quedaramos no pleno de novembro 

en que se nos ía pasar inmediatamente a información, e custou dous meses poder conseguilo; 

custoume un mes e pico conseguir a listaxe de fincas rústicas que tiña a Deputación no concello de 

Outeiro de Rei, pero esa é a forma de funcionar desta Institución, e co informe enriba da mesa da 

funcionaria esperando permiso de presidencia para poder entregarmo, iso aconteceu hai dous 

meses. Entonces se iso non é ocultar información, non sei que é, a ver como se explica que tardaran 

dous meses en darme iso unha vez que se dixo que se ía dar, ou se estaba en maio de 2018 e non o 

puiden conseguir ata 2019. 
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 En canto á emenda  ata podería aceptala,  porque o señor Vidal ten razón nunha cousa, que 

é que calquera pode, en caso de que considere que non se fan as oportunas cuestións e se non se 

actúa de oficio, acudir a dirimir responsabilidades ó penal, que eu persoalmente non teño ningunha 

gana de facelo. Simplemente se lle engadimos ó final “e que se tomen as medidas oportunas para 

dirimir responsabilidades”, que quede un pouco no aire para ver porque aconteceu iso e, en función 

diso xa se actuará, acéptolle a emenda. E a ver se con isto se aclara dunha vez o que está pasando 

aquí, que eu sigo dicindo que é un auténtico escándalo, e non estamos falando de 200.000 euros ó 

final senón que vai ser bastante máis desa cantidade”. 

 

 Intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, no seguinte sentido: 

 

 “Despois de escoitar as intervencións, e  de escoitar agora ó Sr. Ferreiro, pacéceme que o 

que se acaba de facer é un enxaugue, tratar de facer unhas denuncias graves dende o meu punto de 

vista, porque non estou no Consorcio obviamente por decisión deste Pleno, pero as afirmacións que 

fai o Sr. Ferreiro creo que non deberían permitir, Sr. Ferreiro, ese enxaugue que acaba de facer, ou 

son certas ou non, e se son certas e este Pleno rexeita esas actuacións eu creo que, por 

responsabilidade política e pola súa condición de Deputado, debería ir á fiscalía ou a propia 

xustiza, sexa ó xulgado de garda ou presentar unha denuncia.  

 

 Porque o  que vostede acaba de dicir aquí, dende o meu punto de vista, reviste unha 

gravidade moi importante, unha posible malversación de fondos públicos, utilización de recursos e 

non esixencia desas condicións que van nos contratos; eu iso xa o vivín, cando se empezaron a 

poñer as famosas melloras nos contratos para as estradas ningún contratista quería cumprir esas  

condicións, as melloras poñíanse para conseguir o contrato pero non para executalas, naquel 

momento o goberno do que eu formaba parte esixiulles de xeito fehaciente que se poñían esas 

melloras eran para executalas; aquí parece ser que alguén con lasitude ou con connivencia, como 

parece que vostede apunta, debería responder desas graves acusacións.  

 

 Eu seguirei votando a favor da moción”. 
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 A continuación intervén o Sr. Deputado D. Juan Carlos Armesto Quiroga, en 

representación do Grupo Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

 “Agradecerlle ó Sr. Ferreiro que aceptara a emenda que é positiva e construtiva; creo que 

efectivamente se despois de facer as reclamacións se desprenden responsabilidades xudiciais 

terémolas que tomar todos, e polo tanto creo que é unha boa nova. 

 

 Con referencia á intervención do Sr. Vidal, que di que lle custa moito entender porqué non 

son transparentes;  pois non son transparentes porque se vostede ven dicir aquí que dende maio de 

2018 contan cun informe da xerencia e cunha auditoría externa, o lóxico é que, despois de ser 

demandando por distintos membros do Consorcio, se lle faga chegar, e niso eu non teño dúbida do 

que di o Sr. Ferreiro.  

  

 Pero a pregunta é moi sinxela, no ano 2017, hai dous anos, este Grupo Provincial trae aquí 

unha moción, que foi aprobada por unanimidade, dicindo que despois de falar cos representantes 

sindicais, con traballadores, e co comité de empresa, nos poñen en coñecemento que hai graves 

deficiencias por parte das empresas á hora de cumprir con esas condicións, e dígame qué fixeron 

vostedes dende ese día?, nada. 

 

 Pídese un informe dunha auditoría externa que fala de que hai unha parte,  que pode estar 

prescrita, e que a día de hoxe se pode contificar o que hai incumprido en máis de 200.000 euros. 

Estas empresas que iniciaron os seus contratos no ano 2011 están a dous meses de rematar os 

contratos, en maio de 2019, e dende o ano 2017 quéreme dicir se hai algunha resolución feita polo 

señor presidente do Consorcio, que á súa vez é Presidente desta Institución?. 

 

 Neste momento intervén o Sr. Presidente, no seguinte sentido: 

 

 “Está vostede aseverando algo que non é realmente así, o presidente do Consorcio durante  

moito tempo foi o Sr. Menor e non só este Presidente, porque parece que a culpa a ten sempre este 

Presidente pero ata hai pouco foi alternativo, ó mellor iso  non o sabe vostede; e non creo que o Sr. 

Menor lle estea moi agradecido a vostede polo que está dicindo”. 
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 Continúa na súa intervención o Sr. Deputado D. Juan Carlos Armesto Quiroga, en 

representación do Grupo Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

 “Eu estoulle facendo unha pregunta porque vostede, como representante da Institución no 

Consorcio, cando o presidiu e cando non o presidiu, representa a unha Institución que ten o 50% 

dos votos e do peso, e ademáis agora estaa presidindo. E se temos un informe contundente que 

ademáis encargan e pagan, que di que hai unhas deficiencias, o lóxico é que se tomara un acordo; 

tiveron o pleno de 2018, non se levou nada dese tema cando non estaba arranxado, están a piques 

de rematar os contratos e non está arranxado ese tema; polo tanto dígame se se fixo algunha 

resolución de reclamación das melloras, porque a día de hoxe non sabemos sequera se as empresas 

están en disposición de cumprir ou non; pero se o ente que contrata e paga non reclama, está claro 

que as empresas de bo grao non van pagar. Por tanto creo que temos que tomar unha resolución 

nese sentido. 

 

 E dicía o Sr. Vidal que a Deputación non é quen de esixir, pois está equivocado, vostede 

senta no pleno do Consorcio porque representa o 50% que pesa esta Institución no Consorcio, e por 

tanto claro que no pleno da Deputación se poden tomar os acordos que se queira, e despois vostede 

os cumprirá ou non, pero está vostede alí como representante do 50% do peso que ten a 

Deputación. 

 

 Eu estoulle dicindo que non estou de acordo coa proposta do BNG de xudicializar este 

tema, pero o que está claro é que vostedes teñen que ser goberno, teñen que administrar o diñeiro 

público, e se hai unhas empresas que incumpriron terán que facerlle as reclamacións pertinentes 

porque en maio rematan o contrato, e vostede pódelle dar á cabeza o que queira, pero entendo que 

como vostede xa está medio de retirada estas cousas non lle veñen ben e danlle traballo, pero é que 

cadaún temos que cumprir coas responsabilidades que temos; porque se está poñendo de manifesto 

nun informe que pagaron vostedes, e nun informe da propia xerente, que hai incumprimentos, e 

onde hai incumprimentos haberá que esixirlle que se cumpra. 
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 Agradézolle polo tanto ó BNG que aceptara a nosa emenda de substitución, adiántolle o 

noso voto favorable, e imos ser vixiantes de aquí a maio para que se cumpran por parte do 

Consorcio estas reclamacións e senón non descartamos outras medidas”. 

  

 Intervén o Sr. Deputado D. Eduardo Vidal Baamonde, en representación do Grupo 

Provincial Socialista, no seguinte sentido: 

 

 “Sr. Ferreiro, vostede pode cuestionar a solvencia técnica de calquera profesional, como 

pode ser a dun xerente do Consorcio da Coruña, dende logo nin a este goberno nin a ningúen dos 

representantes do Consorcio Provincial de Bombeiros se lle ocurriría tal cousa; defendemos e 

respectamos o traballo que puidera ter feito se tivera aceptado dende a xerencia do Consorcio 

Provincial da Coruña; e estas manifestacións que fai aquí anímoo a que as faga no Consorcio. 

 

 E dicirlle que no pleno de maio de 2018 vostede quedou, porque se adoptou o acordo por 

unanimidade,  en que non se facilitara información das alegacións nin da auditoría ata que as 

empresas tiveran feito as súas alegacións,  para que non puidera filtrarse ou terxiversarse ata que 

alo menos as empresas tiveran o coñecemento da auditoría feita; niso estivo vostede de acordo e foi 

así no pleno do Consorcio de maio de 2018. Polo tanto non pode dicir que fixeron dende aquela 

porque vostede foi partícipe dese acordo. 

 

 En segundo lugar, a información foi exposta na mesa do Consorcio, e no momento en que 

vostede solicitou esa información tívoa, creo que foi o 18 de xaneiro. En todo caso dicirlle que está 

sobre a mesa o proceso para reclamar os posibles incumprimentos en relación ós pregos de 

adxudicación. 

 

 Con respecto á intervención do Sr. Armesto que fala de saída, non sei se vostede está de 

entrada ou de saída, pero nisto do Consorcio eu diríalle que fale primeiro cos seus representantes da 

Xunta que van ós plenos do Consorcio que, como lle dicía o Presidente, ata maio eran rotatorios, 

dous anos a Xunta e dous anos a Deputación, e as resolucións foron tomadas tanto polos seus 

correlixionarios coma polos representantes desta Deputación.  
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 Non hai ningunha situación rara  no seo dese órgano, por tanto non veña aquí dando 

leccións de transparencia nin de falta dela, porque aquí a transparencia foi total dende o principio. 

Fala vostede de que no ano 2017 presentou unha moción, efectivamente a presentou, e todo se 

levou sempre de acordo ó que se estimou nese Consorcio. 

 

 Por outra banda, hai certos puntos, como por exemplo que o Consorcio non pediu ás 

empresas que ofertaron  nos seus pregos, polo tanto non llo podemos achacar ás empresas por non 

telos conseguido porque o Consorcio non o necesitou e non llo pediu, estaban aí a disposición. Por 

tanto todo iso son as situacións que temos que arranxar e nas que temos que traballar na mesa do 

Consorcio, e chegado o  momento a proposición do Presidente é demandar das empresas os 

incumprimentos dos pregos; e no momento en que o Consorcio demande eses posibles 

incumprimentos as empresas poderán dicir se  estan ou non de acordo; e a posibilidade de rematar 

nos tribunais existe, pero deixemos traballar ó Consorcio. 

 

 E as leccións déallas ós seus correlixionarios da Xunta, dende logo ós representantes desta 

Institución non  porque se  fixo o posible para a transparencia, a equiparación salarial e a xestión 

directa, e creo que iso son uns logros  que dende logo con anterioridade nin se plantexaba podelos 

realizar dende o seo do Consorcio. 

 

 Polo tanto lamentar a súa actitude porque non é construtiva senón ó revés, e dicirlle que ten 

que esixir tamén ós seus representantes que lle dean a información cando asistan ó Consorcio para 

non vir dun xeito tan desinformado como está vostede”. 

 

 Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo 

Provincial do BNG, para dicir o seguinte: 

 

 “Hai unha cousa na que ten razón o Sr. Vidal, que é a da profesionalidade neste caso da 

xerente e dos propios bombeiros que nada teñen que ver neste asunto agás a denuncia inicial. É 

certo que por parte da xerente non teño absolutamente nada de que queixarme, en todo caso non 

fixo aquilo que non lle deixaron facer, pero con calquera outra cuestión que se lle plantexou nunca 

houbo ningún problema e sempre tivo unha actitude colaboradora. 
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 Dicía agora o Sr. Vidal que en canto pedín a información se me facilitou; a documentación 

quedouse de darma en novembro, tiven que pedila en decembro por escrito, e entregouseme o 18 de 

xaneiro, por tanto non se me deu en canto a pedín. 

 

 En canto a que estiven de acordo en que as empresas fixeran  alegacións, é certo porque é 

un tema de seguridade xurídica, pero dende maio de 2018 ata febreiro de 2019 tiveron tempo a 

alegar, porque unha cousa é dar un prazo de alegacións e outra que oito meses depois aínda non 

haxa ningunha decisión tomada ó respecto. 

 

 Dicía o Sr. Martínez que era un enxaugue, en certa medida puidera ser, o que pasa é que ás 

veces hai que ser pragmáticos e valorar o práctico da cuestión. 

 

 E por último aceptar esta emenda se se engade o que sinalei na anterior intervención, “que 

se tomen as medidas oportunas para dirimir as responsabilidades que puideran producirse”. E creo 

que neste caso a min me exime de responsabilidade de non facer nada para intentar corrixir o que 

está acontecendo aquí. E por outra banda queda libre calquera porta que, en función do que poida 

pasar nos próximos meses, poida exercer calquera acción quen o considere oportuno, como Grupos 

Políticos, sindicatos, persoas individuais, etc. 

 

 Por tanto creo que o tema está debatido, e esperemos que con isto se empece a aclarar o 

que aconteceu aquí durante todos estes anos”. 

 

 Intervén o Sr. Presidente, quen manifesta o seguinte: 

 

 “Dicir que no Consorcio  a presidencia sempre foi rotatoria; e eu creo que vostede estalle 

facendo un fraco favor a un dos seus correlixionarios; sempre se tomaron as decisións por 

unanimidade e nunca houbo ningún problema nese sentido; e creo que botar os balóns fóra para 

este Presidente é moi fácil, pero os seus teñen a mesma responsabilidade que poda ter eu, e 

gustaríame que iso quedara perfectamente claro, porque o Consorcio non é só tema desta 

Deputación senón tamén da Xunta de Galicia ó 50%. 
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 E recordarlle tamén que se está facendo o traballo, e que se lle van esixir ás empresas 

tódolos incumprimentos que teñan ou que se demostren; nese sentido creo que imos polo camiño, 

déuselles un prazo de alegacións, agora estánse valorando realmente cales son os incumprimentos, 

e se lle esixirán as empresas, como non podía ser doutro xeito, todos eses incumprimentos que 

ofertaron”. 

 

 Rematado o debate, efectuada a votación da moción presentada coa emenda do Grupo 

Provincial Popular  aceptada polo Grupo propoñente da moción, e verificada a mesma, dá o 

seguinte resultado: votos válidos emitidos, 25; votos a favor, 15 (correspondentes ós señores 

Deputados do Grupo Provincial Popular, do Grupo Provincial do BNG, e do Sr. Deputado non 

adscrito); abstencións, 10 (correspondentes ós señores Deputados do Grupo Provincial Socialista). 

Polo que o Presidente declara aprobada por maioría a moción presentada, non sufrindo 

modificacións a exposición de motivos e quedando a parte dispositiva do seguinte xeito: 

 

 “O Pleno da Deputación de Lugo insta ao Presidente da mesma, na súa condición de 

Presidente do Consorcio de Bombeiros, a que en virtude do acordo do Pleno do Consorcio de data 

28 de novembro de 2018, se requira o máis axiña posible desde o Consorcio ás empresas 

concesionarias, para que abonen as contías correspondentes aos incumprimentos dos contratos e 

das melloras do servizo, sempre que obxectivamente se teñan constatado nos informes ao efecto. E 

que se tomen as medidas oportunas para dirimir responsabilidades que puideran producirse”. 

 

6.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL DO BNG, PARA RECUPERAR A 

XESTIÓN PÚBLICA DO SERVIZO DE RUTAS FLUVIAIS DA DEPUTACIÓN DE LUGO 

E INVESTIGAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIZO NO ANO 2018. 

 

Logo de ver a moción do Grupo Provincial do BNG sinalada no epígrafe, que textualmente 

di o seguinte: 

 

“Xosé Ferreiro Fernández e Antonio Veiga Outeiro, Deputados do Bloque Nacionalista 

Galego na Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan a seguinte Moción para 
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recuperar a xestión pública do servizo de rutas fluviais da Deputación de Lugo e investigar o 

funcionamento do servizo no ano 2018. 

 

Exposición de Motivos 

 

O servizo catamaráns pertencente a esta Deputación estivo xestionado pola Deputación a 

través da súa empresa pública ata o ano 2016. No ano 2017 o actual goberno decidiu que o servizo 

o ofrecese outra empresa pública ou semipública, neste caso TRAGSA, dependente directamente 

do goberno do Estado.  

 

No ano 2018, o actual goberno da Deputación procedeu a privatizar este servizo, 

adxudicándollo a unha empresa “teoricamente” asociada a outra de Pontevedra a través dunha 

UTE, asociación da que a día de hoxe están a xurdir importantes dúbidas se realmente chegou a 

existir como tal ou que foi artellada unicamente para conseguir a adxudicación a unha empresa 

concreta. 

 

No ano 2015, o custe total deste servizo para da Deputación foi aproximadamente de 

470.000 euros, manténdose o servizo durante os doce meses do ano e con todas as tripulacións en 

activo. 

 

No ano 2018, os recortes nos servizos foron moi importantes e, aínda así, o custe da 

adxudicación disparouse ata superar amplamente os 700.000 euros.  

 

Entre os recortes na prestación de servizos, entre outros, pódense destacar os seguintes: 

- Redución de dúas tripulacións completas, unha ao eliminaren as rutas do catamarán do río 

Miño en Lugo, estando este barco a piques do afundimento polo abandono ao que se 

somete a esta embarcación. Ao mesmo tempo, tamén eliminaron outra no servizo de 

Belesar, tamén no río Miño. 

- A apertura do servizo non se fixo ata a Semana Santa, estando pechado os meses anteriores 

e este tamén pechou antes de rematar o ano, dándose dese un importante paso atrás no 

traballo que se levaba feito cara a coseguir desestacionalizar este servizo. 
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Se se fala das condicións laborais das persoas que traballan nese servizo, tamén se produciu 

un notable retroceso, as cales xiraron en tres puntos principalmente: 

- As xornadas que facía o persoal víronse notablemente incrementadas dado que no ano 2015 

traballaban catro días e descansaban dous e neste ano 2018, xa en mans puramente 

privadas, pasaron a traballar cinco días para descansar dous.  

- No caso dos salarios aconteceu algo parecido, pois o recorte das nóminas dende o ano 2015 

ata agora chegou nalgunhas categorías ata case os 300 euros menos ao mes. 

- Os retrasos no pago deses salarios tamén se deixou ver pois, por exemplo, o persoal non 

cobrou a última nómina ata o 28 de xaneiro, cando o seus contratos xa remataran despois 

da ponte da Constitución, o 8 de decembro. 

 

Pero as irregularidades non rematan aí, pois houbo importantes denuncias sobre distintas  e 

variadas cuestións: o desvío de grupos numerosos de turistas cara os catamaráns da outra beira do 

Miño, dependentes da Deputación de Ourense e xestionados, curiosamente, pola mesma empresa 

que xestiona os de Deputación de Lugo foi unha das queixas que máis se fixeron. Chamadas de 

persoas que se manifestaban ou preguntaban preguntaban directamente como era posible que 

collendo e pagando os billetes na outra beira do Sil, nos catamaráns de Deputación de Ourense, 

logo eran transportados en barcos pertencentes á Deputación de Lugo dende os embarcadoiros de 

Ourense, producíndose, segundo o noso xuízo, un uso indebido e ilegal dos recursos da Deputación 

para lucro puramente privado.  

 

O feito de que a día de hoxe non estea constatado que a concesión deste servizo chegara a 

concretarse pola falta de documentación da empresa, así como que se estean librando pagos desta 

Deputación a unha empresa concreta cando este servizo foi “teoricamente” adxudicado a unha UTE 

son cuestións que haberá que aclarar, así como investigar e dirimir as responsabilidades que 

proceda. 

 

Resumindo brevemente, pagar por riba dos 250.000 euros máis por un servizo que está 

aberto menos tempo, que ten menos rutas, que empeora de xeito moi importante as condicións 

laborais dos traballadores, no que existen serias dúbidas da legalidade do proceso de adxudicación 
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e no que se permite que se usen de xeito presuntamente irregular os medios da Deputación para 

lucro privado non parece que sexa o máis axeitado para a xestión dos recursos públicos por parte 

dunha administración pública. 

 

Reverter todas as erráticas e desastrosas decisións tomadas con respecto a este servizo nos 

últimos anos así como levar a cabo unha exhaustiva investigación sobre a adxudicación, o 

funcionamento deste servizos nas mans privada e o encarecemento que supuxo faise totalmente 

necesario e urxente para por orde no servizo e aclarar todo o acontecido. 

 

E por todo o exposto con anterioridade, polo que o  Grupo do Bloque Nacionalista Galego 

na Deputación de Lugo, somete a debate e aprobación polo Pleno desta Deputación de Lugo esta 

moción, propoñendo a adopción do seguinte acordo: 

 

O Pleno da Deputación de Lugo acorda: 

- O Servizo de Catamaráns da Deputación de Lugo no Canón do Sil e Río Miño pasará a ser 

xestionado e explotado de novo dun xeito directo pola propia Deputación. 

- Recuperaranse todos os servizos existente no ano 2015, tanto na cantidade de liñas como 

no mantemento da oferta ao longo de todo o ano. 

- Procederase a investigar exhaustivamente todo o proceso de adxudicación e do 

funcionamento da contratación do servizo ao longo do ano 2018”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo Provincial do 

BNG, no seguinte sentido: 

 

“Se non fora polo matiz das “posibles responsabilidades que puidera haber”, ata podían ser 

duas mocións que se podían debater conxuntamente porque ten bastante que ver unha cousa coa 

outra. 

 

Antes de nada dicir, en canto ó tema anterior, que a xestión directa no caso dos parques de 

bombeiros, se o servizo se mantivera exactamente igual ca está agora, segundo o propio informe 

dos técnicos do Consorcio de Bombeiros, a Deputación e  máis a Xunta aforrarían 1.200.000 euros 
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ó ano. Se se ten en conta que, unha vez que haxa unha xestión directa, ó longo dos anos os 

bombeiros pasarán a ser traballadores públicos co cal incrementan as súas retribucións salariais, 

que van traballar unha xornada de menos horas, que van ter as “baixas” que hai no setor público, 

etc., dese 1.200.000 euros que se aforra pasarían a aforrarse case trescentos mil euros, pero aínda 

así se aforraría diñeiro; co cal eu cheguei incluso a dicir nun momento dado que non tomar a 

decisión de facer unha xestión directa, con eses informes enriba da mesa, estariamos prevaricando 

porque estariamos tomando a decisión de gastar máis diñeiro polo pracer de gastalo. 

 

E ten que ver tamén co tema dos catamaráns, porque está a pasar algo similar. Estamos ante 

un servizo que históricamente foi levado de forma directa pola Deputación a través do seu ente 

instrumental, que era Suplusa, que funcionaba relativamente ben; que incluso nos últimos anos 

estaba aberto os doce meses do ano con tódalas liñas operativas durante parte do ano, logo 

pechábase algunha lóxicamente porque había menos xente. E atopámonos con que de forma 

progresiva o actual goberno chegou á súa privatización, que culminou neste último ano xa 

xestionándoo directamente unha empresa privada. 

 

Vemos que neste proceso do ano 2018, nesta privatización, elimináronse dúas liñas 

completas, concretamente a que había co catamarán do Miño en Lugo, por certo que dado o seu 

abandono supoño que algo farían últimamente dende que o denunciamos públicamente porque 

senón xa estaría afundido, porque estaba nunhas condicións máis que lamentables; e tamén se 

eliminou outra liña no embarcadoiro de Belesar. Ó mesmo tempo reduciuse o tempo de traballo, 

non se empeza a traballar ata a Semana Santa, e incluso se acaba antes de que remate o ano. 

 

Tamén os propios traballadores e traballadoras deste servizo viron non só reducidos os seus 

salarios polo mesmo traballo, senón que tamén se incrementou o número de días que tiñan que 

traballar ó longo do ano dun xeito considerable. Pero incluso se deu o caso nesta última nómina por 

exemplo que se retrasou o pago dos seus salarios bastante máis dun mes. Estamos falando de 

menos e peor servizo, menos tempo, e encima os traballadores que o levan a cabo con peores 

condicións laborais. 
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E isto, pola contra, no canto de aforrar cartos para as arcas da Deputación, leva consigo que 

o custe aumentou aproximadamente un 50%, pasando dos 470.000 euros que custaba 

aproximadamente no ano 2015 ós máis de 700.000 euros que custou no 2018 e que se prevé que vai 

custar no 2019 se se persiste na actitude de que siga sendo privatizado. 

 

Iso sen contar as que nós consideramos que tamén son irregularidades, que se produciron 

na propia adxudicación, así coma no propio servizo que se deu durante este ano. Así non  nos 

consta que a día de hoxe houbera unha adxudicación efectiva á empresa que fixo o traballo, dado 

que parece ser que se lle requiriu documentación que non entregou, porque nós, e isto é unha 

sospeita que habería que constatar, consideramos que accedeu a esa adxudicación a través dunha 

UTE ficticia onde non existía tal UTE, era simplemente unha forma de gañar puntos para que se lle 

adxdicara o servizo; como á súa vez non puido entregar os papeis oportunos, esa adxudicación 

cando menos ata hai pouco tempo estaba no aire, cuestión que incluso habería que valorar ata que 

punto se pode traballar desa maneira, e non vou facer aseveracións que non coñezo; o propio 

servizo con denuncias de que se usaron os barcos para traballar na ribeira do outro lado, para facer 

viaxes á ribeira de Ourense, que curiosamente xestiona a mesma empresa que tiña adxudicado o 

servizo, etc..  

 

En todo caso non ten sentido que, tanto por calidade coma por prezo, iso siga xestionado en 

mans privadas, e por iso traemos esta moción para que a Deputación recupere o control absoluto do 

servizo de catamaráns da ribeira do Sil e no Miño tal e como estaba no ano 2015, funcionando 

tódalas liñas e durante os doce meses do ano, para avanzar na desestacionalización do turismo na 

Ribeira Sacra”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Eduardo Vidal  Baamonde, en representación 

do Grupo Provincial Socialista, no seguinte sentido: 

 

“Volvemos outra vez ás inexactitudes por parte do propoñente da moción  tanto no corpo 

da moción coma na súa explicación. En primeiro lugar non están privatizadas en ningún momento 

as rutas fluviais, e a vostede, señor Ferreiro, igual lle viña ben pasarse pola Deputación da Coruña e 

falar coa Vicepresidenta que seguro lle daba unha pasantía do que é unha privatización e do que 
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non é, e do que é unha xestión directa como se está facendo neste momento con colaboración da 

empresa que nada ten que ver coa privatización que di. Aparte de que a empresa que neste 

momento colabora coa Deputación non corre ningún risco, e ademáis o prezo é un prezo público, e 

o que ingresa os cartos dos billetes das viaxes é a propia Deputación e non a empresa. Polo tanto é 

un erro que xa lle oímos máis veces neste Pleno, pero nada ten que ver coa realidade na que nos 

atopamos.  

 

Fala de gastos, de custes, de condicións laborais dos traballadores; podemos ir 

esmigallando se vostede quere pero creo que pouco interesa o custe no 2015 e no 2018; no 2018 o 

prezo de licitación foron 498.848 euros máis o 21% de IVE, evidentemente aquí hai que pagar 

dende o momento en que Suplusa se negou a cubrir a demanda que lle fixera a Deputación de 

Lugo, como medio propio que era naquel momento, para levar adiante as rutas fluviais, que 

daquela  non tiñamos que pagar porque era un medio propio; e tampouco é a cantidade que vostede 

dixo que nada ten que ver con ela. En segundo lugar, no 2015 eran 470.000 euros, pero aparte ían 

tamén facturas de gastos de gasóleo, etc.; tamén houbo que amañar os barcos que foron 190.000 

euros, houbo que amañar os pantaláns e cambiar os motores, e todo iso tamén sobe á hora de pagar. 

 

Di que se incrementou o custe no 50%, non é certo; e cando fala das condicións laborais 

dos traballadores, vostede como sindicalista sabe moi ben cal é o procedemento que teñen que usar 

chegado o caso  se non se cumpren os contratos que esas traballadoras e traballadores teñan asinado 

coa empresa que os contrata. 

 

Fala de peor servizo, non sei pero no 2015 nin se atendían os teléfonos pola tarde nin en fin 

de semana, nin se daba ningunha información en ningunha central de reserva nin en ningunha 

oficina de información turística, se iso é dar un menor servizo ó mellor é posible. Fala tamén de 

menor tempo, se volvemos ás condicións de 2015, en que estabamos a piques de comezar unha 

nova modalidade de traballo nas rutas, nos meses de xaneiro, febreiro,  tiñamos vinte ou trinta 

persoas, non sei se a vostede lle parece que pode ser sostible que as tripulacións, os barcos, e o 

mantemento, podan manterse se temos ó mellor seis, dez, ou trinta persoas nun mes para viaxar; 

evidentemente pode ser a súa opinión, pero entendemos que a pesares de ter racionalizado o tempo 

chegamos incluso no 2018, tamén por propostas que pasaron por este Pleno, e cos remanentes que 
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quedaron da licitación, a poder ofrecer durante o mes de novembro e ata decembro, pontes e fins de 

semana, unha maior prestación do servizo, e podemos dicir que dende o 2015 subiron case un 20% 

as persoas que os utilizan, estamos en 60.000 persoas, por tanto non vai mal a cousa. 

 

Na súa moción fala tamén de queixas, pois pódolle dicir que esta delegación non ten 

ningunha información de que houbera denuncias, e queixas houbo tres ou catro, unha delas dun 

grupo que non quería ir arriba senón que quería ir abaixo porque ía mal tempo e logo decidiu 

desembarcar, tres queixas porque non lles gusta a orde de embarque pero é a que hai establecida, e 

unha queixa dun matrimonio que non chegou en tempo e se lle facilitaba outro día ou incluso ir a 

Belesar; esas foron as queixas que houbo polo servizo nesta tempada.  

 

E despois parece mentira en vostede que cree dúbidas en canto ó proceso de adxudicación, 

a UTE está formalmente constituída con escritura notarial, quizá non é moi conveniente que lle lea 

todo o informe de Contratación dende que se publicaron os pregos de contratación ata que se 

adxudicou, pero en todo caso están á súa disposición, por tanto vaia mirar se efectivamente esa 

UTE estaba ben constituída e se tiña tódolos papeis en regra, cando e como se produciron as 

licitacións. Ademáis vostede pode ir á mesa de contratación que é pública, e alí pode comprobar 

tódolos condicionantes que se dan na contratación. Por tanto son situacións que nada teñen que ver 

coa realidade que nos ocupa.  

 

Non podemos aceptar a súa moción,  por razóns obvias, en ningún dos seus considerandos, 

e máxime cando pedimos a xestión directa porque xa se  está tendo; como lle dixen, mire esas 

modalidades de xestión, alguén lle poderá dar as explicacións ó respecto. Se entramos en cifras de 

ocupación por meses, ou en cifras de asistencia e de reservas, cremos que a situación non vai tan 

mal nas rutas fluviais como vostede di”. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Juan Carlos Armesto Quiroga, en representación 

do Grupo Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

“O turismo na provincia é un tema importante; nós no tema das rutas fluviais ó longo dos 

anos, no ano 2012, en xullo de 2013, en setembro de 2014, en marzo de 2016, no ano 2017, sempre 
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trouxemos propostas a este Pleno en aras a mellorar ese servizo; e creáme que a maior parte dos 

servizos que non teñen unha atención funcionarial senón que teñen decisións políticas detrás, 

empeoraron nesta Deputación; pero se hai algún que  empeorou e que non é cuestionable, e non o 

dí o Partido Popular senón que o din os distintos colectivos e os concellos da zona, é o servizo de 

catamaráns. 

 

Vostede dirixe un departamento de Turismo onde o 95% do que se fai en turismo na 

Deputación é a xestión dun servizo que herdaron, que estaba feito e funcionando; aparte imos ata 

Fitur presentar un vídeo reeditado ano tras ano, e aí remata a súa xestión. 

 

Pero imos ver como está ese servizo neste momento. Había un servizo que vostedes 

herdaron, con barco, permisos, e tripulación, que ía dende Doade ata San Clodio de Ribas de Sil, 

eliminado. Dende Belesar presa, polos concellos de Taboada e Portomarín, había unha ruta fluvial, 

eliminada. A de Lugo nos Robles, eliminada, e o barco afundíndose. Pero fixeron unha inversión 

importante, incluso fixeron un pantalán en Peares, pero o que hoxe é a ruta Peares-Maiorga en 

Pantón foi eliminada.  

 

Aguantan dúas rutas, e unhas rutas que circulaban todo o ano, certo era que nos períodos 

invernais con menos afluencia pero estaba o servizo en marcha, vostedes o baxian a seis meses, 

quitan percorrido,  e ademáis incrementando os custes. Os distintos Presidentes que pasaron por 

esta Institución ou ben o fixeron a través de medios propios da Deputación, ben a través do ente 

instrumental Suplusa, incluso vostedes no seu primeiro ano 2017 asinaron un convenio co 

Ministerio de Agricultura, a través de Tragsa, para xestionar o servizo, e agora deciden facer unha 

privatización, e vaia por diante que nós non estamos nesa guerra de esquerdas entre o PSOE e o 

BNG sobre quen privatiza ou quen non o fai, ó Partido Popular o que nos interesa é a xestión, e 

fágano vostedes privatizando ou non privatizando, o que nos importa é que colleron un servizo 

como o herdaron e onde está agora. Hoxe é un servizo precario,  e déase unha volta, porque eu 

deina o sábado por Belesar, e verá en que estado están os catamaráns, cunha capa de verdillo 

incrible que parece que son uns barcos que se lle deu hai dous anos unha restauración e agora 

parece que están abandonados. Polo tanto eu creo que é un servizo francamente mellorable. 
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Todo iso conlevou un aumento de custes, o último custe que tiñamos de Suplusa eran 

470.000 euros, cun servizo que tiña tres rutas máis, meridianamente aceptable, con problemas 

puntuais; pero agora mesmo suprimimos rutas e días de pasaxe, e ímonos a un prezo sensiblemente 

superior ós 700.000 euros, en que melloramos?, para que necesitabamos unha política turística?.  

 

E en canto ó que pide o BNG é un tema que nós pedimos reiteradamente, que é que as rutas 

que funcionaban se manteñan. E fíxese o que lle digo, polo ano 2013, e son datos que vostedes 

manexan porque xa gobernaban, había entorno a 30.000 pasaxeiros nos barcos, era un servizo 

incipiente que estaba empezando a medrar, e aínda así mantiñamos o gasto e as rutas. É certo que 

agora mesmo manexaron entorno a 60.000 persoas, porque a Ribeira Sacra ten un tirón, está 

crecendo turísticamente a pesares da súa política turística, e entonces quitando barcos, quitando 

horarios e quitando días de rutas ó final crece. Se nós tiveramos un servizo acorde podería estar 

cerca deses servizos que nos dá a Deputación de Ourense de 85.000 pasaxeiros sobre un río, cando 

vostedes actúan sobre dous ríos Miño e Sil con 60.000 pasaxeiros, copien un pouco dos de 

enfronte. 

 

É certo que moitas das cousas das que denuncia o BNG na súa moción son certas, 

suprimiron barcos, encareceron custes; é certo que se desviou xente ós barcos de Ourense, dado 

que era a mesma empresa e o río só ten cincuenta metros de ancho, cando había pouca demanda 

para non encender dous barcos?, si, alo menos é o que a mín me fan constar moitos traballadores do 

servizo.  Polo tanto a xestión é francamente pésima. 

 

Pero eu vou a un tema que me parece moito máis importante que todo o alcance que poda 

ter a moción do BNG, sendo moi importante. O día 31 de xullo, que había pleno nesta Institución, 

aparte das moitas mocións que aprobamos para mellorar o servizo, nós faciamoslle unha pregunta 

taxante por escrito, e vostede tomouse o tempo que necesitou para preparala, a pregunta era se os 

catamaráns constaban con tódolos permisos e autorizacións en regra necesarios para estar en 

funcionamento e prestar este servizo, e vostede díxonos que efectivamente dende o ano 2016 

contan con tódolos permisos, que está todo en regra e que teñen as ITBs pasadas. Eu reformúlolle a 

pregunta, segue insistindo en que contan con tódalas ITBs e os permisos de navegación da 

Confederación Hidrográfica?, e con iso darei pé a miña segunda intervención”. 
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Intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, no seguinte sentido: 

 

“A verdade é que para mín é unha satisfacción que o Sr. Ferreiro, e incluso o voceiro do 

Grupo Popular, teñan traído e exposto aquí as irregularidades, e que a xestión dos catamaráns feita 

por Suplusa sempre foi exemplar e incluso aforrando unha cantidade de cartos moi importante a 

estas arcas; non se pode duplicar a xestión de Suplusa, porque está visto o que hai. Por tanto non 

teño máis que aplaudir, e se esta moción a trouxera eu probablemente se vería outra 

intencionalidade, e como presidente vouna aplaudir.  

 

Despois si que teño que dicir, non ó Sr. Ferreiro nin ó voceiro do Grupo Popular, porque é 

certo que todas esas afirmacións, e algunha máis, tamén chegaron a Suplusa, pero neste tema a 

verdade é que Suplusa non quixo meterse nin se vai meter. Se ó final esa encomenda da Deputación 

queren que a faga Suplusa, non vai haber ningún problema, está capacitada para facerlo, para facelo 

ben, e á metade do custe do que se ven facendo. 

 

Dito isto, non teño por máis que entrar no que di o voceiro do Partido Socialista, ó que 

persoalmente aprezo pero creo que non se pode mentir. O Grupo social arribista instalouse na 

mentira e non hai maneira de sacalos de aí, terxiversan, minten, e desinforman, coa única intención, 

neste caso tamén, de que Suplusa sexa a culpable, de seguir criminalizando a Suplusa; pero eu, e 

dígollo con cariño, supoño que non estará feito adrede porque se é así é obra dun ignorante, e se 

está feito sen querer é algo estúpido.  

 

Aparte de que demostra unha falta de información, sendo vostede encargado de xestionar 

esa xestión directa, porque volvemos ás mentiras do Grupo social arribista; en primeiro lugar 

Suplusa nunca se negou a levar a xestión e o servizo das rutas fluviais. Nun Consello de 

Administración, e aí si que teñen parte de culpa o Grupo do BNG e o Partido Popular, negáronse no 

ano 2016 a aprobar as bases que ían permitir contratar ó persoal para seguir xestionando por 

Suplusa eses servizos fluviais. 
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Obviamente se estes dous Grupos impiden que se contrate o persoal, a Suplusa non lle 

queda outro remedio que dicir que non pode levalo a cabo, porque como con collamos ó xerente e 

ás persoas que levaban este servizo, que eu creo que hai que aplaudilos e felicitalos porque o facían 

dun xeito desinteresado e ó mesmo tempo cunha especial eficacia, non había outra maneira de 

facelo, porque, aí si que lle dou a razón, estes dous Grupos non aprobaron esas bases. 

 

E vostede sabe ademáis que eu, cando iso se decidiu, era partidario de que non se levara a 

cabo a xestión por unha empresa externa, senón de que se volvera falar cos dous Grupos, facer 

unha reunión, que de feito algún intento houbo, e tratar de chegar a un acordo para que Suplusa, da 

que eu aínda non era Presidente, seguira levando a cabo esa xestión. Optouse por unha xestión 

directa, como di o voceiro do Partido Socialista, que son igual ca nas residencias, non privatizan 

nada, fan unha xestión directa dándollo a unha empresa e supervisan dende a Deputacíon, e se hai 

perdas encima págaas a Deputación, ou sexa un chollo para esta Institución; esa é a xestión directa 

que fan estes señores, como demostra que se duplicou o custe do servizo de catamarán. Entonces 

eufemismos os que queira, pero estamos falando de que vostedes e eu ese ano con Tragsa 

privatizamos o servizo de catamaráns, chámelle como queira. 

 

E despois, como seguen instalados nesa mentira, aparte de que Suplusa non se negou a 

facer a xestión, di que Suplusa non paga o IVE, vostede de onde saca iso?, Suplusa paga o IVE, 

vostede non se entera, así que entérese porque vostede é o Deputado encargado de turismo e un dos 

responsables que propuxo esa privatización. 

 

Dicir que non se atendía o teléfono, outra mentira, agora aténdese o teléfono pero para 

desvialo á outra beira, porque vostedes, e o propio Presidente, o Sr. Conde, dixo na entrevista que 

lle fixeron nun medio de comunicación que a el lle gustaba a privatización, e que lle gustaba como 

funcionaban as empresas privadas, nunca lle gustou o público, porque aparte de esixir esforzo e 

traballo é máis fácil utilizar a unha empresa privada que tamén sempre se pode facer algún tipo de 

artimaña, etc., para que imos falar máis diso se todos sabemos por onde van. 
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Entonces eu creo que lle deben devolver a honra ós traballadores de Suplusa, e de feito 

naquel ano Suplusa tivo tres traballadores contratados para esas actividades, que despois non 

realizaron, pero que se lles respectou o contrato.  

 

Por tanto, D. Eduardo Vidal, pediríalle que non minta, que diga as cousas como son porque 

non pasa nada, porque aquí ó final ata estamos todos de acordo en recuperar ese servizo, dáme 

igual que o faga a Deputación directamente, e nin o vou reivindicar para Suplusa, pero se llo 

queren dar Suplusa asumirá as súas responsabilidades, se o queren facer vostedes directamente 

fágano pero utilicen o servizo público e eviten o deterioro en que está caendo todo; porque o que di 

a moción tanto en canto ós recurtes na prestación do servizo coma onde resume, quédase curto”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo 

Provincial do BNG, para dicir o seguinte: 

 

“Sinto que me volva tocar debater neste caso co señor Vidal, porque persoalmente non lle 

teño ningún tipo de manía, todo o contrario, creo que a nosa relación persoal é boa e espero que 

siga a ser así non só agora senón nos anos vindeiros cando ningún dos dous esteamos nestas lides; 

pero tocáronlle a el as dúas mocións e non hai que facerlle. 

 

En todo caso paréceme bastante grave que se empece a intervención dicindo que non 

interesa o custe, pois creo que o custe é importante, sobre todo porque por moito que se intente 

matizar, adornar ou maquillar, o custe é superior ofrecendo un servizo moito peor e durante moito 

menos tempo. 

 

E sen meterme en discusións de se Suplusa paga IVE ou non, dende logo a Deputación non 

paga IVE, pero a mín non me vale que me digan o prezo dunha cousa sen IVE, eu quero saber 

canto teño que pagar cando vou mercar algo; e o custe dos catamaráns é o que é, o prezo máis o 

IVE que hai que pagar son os máis de 700.000 euros que custa o servizo, lóxicamente IVE 

incluído; e se estivera en mans públicas non habería que pagar o IVE nin as marxes empresariais. 
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En toda a intervención do Sr. Vidal non se negou en ningún momento que se desviaran 

grupos á outra orilla, e o sistema de cobro da empresa, que é a mesma nos dous lados, non é o 

mesmo, mentres que en Lugo ten tarifa plana do outro lado cobra por billete, co cal realmente se 

está desviando pasaxe que vai cobrar directamente a empresa por que vaian para Ourense; é dicir 

que  lle interesa económicamente que se vaian dende Ourense e non dende Lugo porque en Lugo 

vai cobrar o mesmo. 

 

Tampouco se negaron esas informacións que chegaron a nós, que non temos a sorte de ter 

os medios que ten o Sr. Armesto para poder investigar todo o que nos dixeron, porque se é certo só 

o 30% das cousas que chegaron ós nosos oídos o tema aínda sería peor có do propio Consorcio de 

Bombeiros. Eu só digo aquilo que podo constatar, e unha das cousas que podo constatar é que os 

catamaráns de Lugo fixeron viaxes dende a outra beira; en todo caso entendo que a empresa 

pagoulle á Deputación por usar os seus barcos para o seu negocio de Ourense, eu penso que non, e 

se é así que se me corrixa. E non se dixo para nada de que iso non fora certo. 

 

Tampouco se dixo se era certo ou non que a adxudicación non está concretada a día de 

hoxe, eu sei que hai un tempo non estaba, non sei se a día de hoxe está concretada e realmente 

rematada porque a empresa entregou a documentación que se lle requiriu para facer a adxudicación 

concreta, e se non foi así cal é a forma coa que traballou?, porque durante o mes de xaneiro 

andiveron buscando por aí como xustificar os gastos de forma desesperada?, cal é o motivo?, se 

todo estivera en regra non faría falta ese tipo de cousas; porqué os traballadores non cobraron ata 

finais de xaneiro a súa última nómina?, algo funcionaría mal en todo ese proceso para que iso 

pasara; e isto non o estou inventando, porque aquilo que non podo constatar, como dixen, non o 

digo, porque podía estar aquí ata mañá comentando queixas que chegaron ós nosos oídos e, por non 

poder comprobalo en condicións, o deixamos aí. 

 

En todo caso a realidade é que o servizo é moito peor, durante  menos tempo, con peores 

condicións laborais, e custa case un 50% máis do que custaba antes, motivo para reverter a decisión 

que se comproba que é errónea.  
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Nós non nos metemos nunha guerra de privatizacións, témolo claro, un servizo básico ten 

que ser un servizo público, pero se por riba sae máis barato e o servizo é mellor xa non hai 

discusión posible. 

 

Tamén sae continuamente o que sucedeu con Suplusa, eu aquí non digo quen ten que 

xestionar, digo xestión directa pola Deputación, non me inclino nin por un lado nin por outro, en 

todo caso que decidan cal é o sistema que queren levar adiante para que iso o faga directamente a 

Deputación; nin sequera vou dicir porque naquel caso eu, que era representante en Suplusa, votei 

en contra da oferta de emprego, unha oferta que sae un xoves para que o luns estea rematada non 

me parece o máis procedente, aparte do propio posicionamento de estar en contra de que tódolos 

anos se seleccione persoal para o mesmo traballo. Pero esa non é a discusión, porque iso foi no ano 

2016, dende aquela a  hoxe ben se puideron facer trámites e tomar decisións para non vernos neste 

problema. 

 

A cousa é clarísima, dado que vai custar menos diñeiro e o servizo vai ser moito mellor, 

que retome de novo o servizo a Deputación incluso aproveitando que, polos erros que fose, tiveron 

que retirar a licitación que estaba en marcha do ano 2019, supoño que para volver empezar de cero, 

que xa non volva empezar e que se tome a decisión de que sexa a Deputación que, dunha forma ou 

doutra, xestione directamente o servizo. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Eduardo Vidal Baamonde, en representación do 

Grupo Provincial Socialista, para dicir o seguinte: 

 

“En canto á acusación que se fai de que minto,  direille que o 23 de marzo de 2017 nun 

escrito remitido por D. Ramón  Arias Roca, xerente de Suplusa, ó Presidente da Deputación de 

Lugo, sinálase que: “por la Deputación Provincial de Lugo se ha encargado a esta Sociedad, a 

través de la figura de la encomienda de gestión, el funcionamiento del servicio de rutas fluviales. 

Para dar cumplimiento a dicho encargo que para esta Sociedad constituye un mandato, es preciso 

disponer de personal, para la selección se ha preparado el correspondiente proceso de selección al 

objeto de dar cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y 

capacidad. Para realizar la selección se han elaborado unas bases que no han obtenido el acuerdo 
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favorable de la maioría absoluta de los miembros asistentes a la reunión del Consejo de 

Administración de fecha 21 de marzo de 2017, en el que deberían ser aprobadas, al haber votado en 

contra el consejero D. Xosé Ferreiro Fernández, y haberse abstenido los consejeros Dª. Elena 

Candia López, D. José Antonio García López, D. José Ulla Rocha, y D. Manuel Jesús González 

Capón. Consecuentemente esta Sociedad se ve imposibilitada de dar cumplimiento a la encomienda 

ya referenciada, lo que le comunico a esa Entidad provincial a los efectos oportunos”. 

 

Se esa Sociedade comunica a imposibilidade de levar adiante a encomenda solicitada, 

como lle chama vostede a iso?; a realidade é a que é, e a partires de aí houbo que tomar decisións 

que son máis custosas para o ente provincial; naquel momento non puidemos botar man dun 

convenio co Ministerio de Agricultura para que á empresa pública Tragsa se lle fixera unha 

encomenda de xestión das rutas, circunstancia que para a seguinte campaña xa non se puido facer 

porque cambiaron os estatutos e obxecto social desta entidade pública polos cales só podía ofrecer 

servizos ó accionariado desa sociedade. Polo tanto a Deputación non era, e creo que a día de hoxe 

segue sen ser, parte do accionariado desa empresa pública, polo cal hai que tomar outra decisión 

porque hai que abrir as rutas. Suplusa deixa de ser medio propio da Deputación Provincial e non se 

lle pode encargar unha encomenda de xestión. Polo tanto de mentiras nada, os escritos están aí, e as 

resolucións, coas que poden ou non estar de acordo, son as que tomou e das que se responsabiliza 

este Deputado que lles fala. 

 

Con respecto ó manifestado polo Sr. Armesto, xa llo dixen noutras ocasións neste Pleno 

cando vostede dicía  tamén que este era un servizo que deixaran feito vostedes; cando vostedes se 

foron, nos meses que estiveron gobernando esta Deputación, deixaron mesa limpa, e eu mesmo o 

chamei a vostede duas veces para preguntarlle onde estaba o traballo feito, e non vou dicir a 

resposta que me deu vostede por respecto a unha terceira persoa, non había nada na mesa do meu 

despacho cando cheguei a facerme cargo da área de turismo.  

 

Si que houbo usuarios das rutas que embarcaron do lado de Ourense, nos barcos de 

Ourense, nos barcos doutra empresa, pero iso sucedeu, e está documentado, porque o programa de 

reservas tamén falla, e en varias ocasións houbo overbooking  e había que darlle solución a esa 

xente que quedou sen a viaxe, pois a Deputación, con recibos e con pagamentos, démoslle solución 
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a eses usuarios  indo nos barcos doutra entidade, pero resolvemos o problema do overbooking que 

tiñamos. 

 

Se damos coñecemento ou damos pábulo ás situacións que  oimos ou que nos comentan, 

permítame Sr. Ferreiro que me cinga ós que temos por escrito, ás queixas que nos presentan, que xa 

lle expliquei as que eran e que están á súa disposición tanto as queixas que se nos formulan como 

as contestacións e as oportunidades que se deron para resolver cada caso puntualmente; vostede 

pode ou non estar de acordo, evidentemente vostede ten que facer oposición, igual ca o Sr. 

Armesto, e paréceme lóxico, pero os feitos están aí. 

 

As decisións de acurtar o período de rutas fluviais son tomadas por min, porque entendo 

que as rutas non poden estar abertas, eu teño aquí os datos pero anímoos a que os pasen a ver, datos 

de tódolos anos e da xente que usaba esas rutas, había días de cero persoas, había meses de 16 

viaxeiros; vostede cre que esas rutas poderían estar abertas con esas características?, entendo que 

non. 

 

En canto ós permisos, os barcos están neste momento nun proceso de licitación dos 

seguros, dos permisos, e nun proceso de declaración responsable, polo tanto todo está preparado 

para que en Semana Santa se volvan abrir as rutas, todo perfectamente tramitado e operativo para o 

seu funcionamento; así que non teña medo porque os catamaráns  non van comezar a tempada de 

rutas fluviais sen ter tódolos permisos e tódalas condicións perfectamente homologadas e visibles 

para todos; e invítoos a pasar polo departamento de Turismo a comprobalo. 

 

Dicirlle tamén ó Sr. Ferreiro que se quere pásolle toda a documentación en relación coa 

licitación, está todo en orde, non valen as sospeitas sobre a adxudicación; tamén lle digo que vaia 

ás mesas de contratación  entérese, de todas formas eu teño aquí os papeis e pode mirar cando 

queira calquera dúbida que poda ter con respecto á contratación do servizo de rutas fluviais”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. Juan Carlos Armesto Quiroga, en representación do Grupo 

Provincial Popular, para dicir o seguinte: 
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“Sr. Vidal, eu si que creo que se deberían manter os barcos que se sacaron, que se deberían 

manter os horarios, e que se deberían manter todo o ano, pero iso é o de menos; eu o que lle digo é 

que é un servizo nefasto, un servizo que empeora; pero ademáis vostede ten sorte que este ano a 

Semana Santa cae a mediados de abril, porque senón non habería barcos.  

 

O día 4 deste mes de febreiro publican o anuncio de licitación dos pregos correspondentes 

ás prestacións necesarias para o funcionamento das rutas fluviais,  pero o día 5 anulan dito anuncio 

e os pregos,  o día 8 volven publicalo de novo,  e agora parece ser que volve haber matices; así non 

hai forma, hai que facer un servizo planificado; e nós dixémoslle que se o quere facer cunha xestión 

privada  faga un contrato cuns pregos a longo prazo, mire  ese gran problema que temos de custes 

de gasóil e de barcos que están moi obsoletos, e contratar  unha empresa por un período de  seis 

meses, que é o que contratan vostedes, non hai forma de facer xestión, fágano a longo prazo. E 

vostede contestoume que o ano pasado lle fora imposible pero que barallaban esa posibilidade, e 

seguimos igual. 

 

En canto a dicir que era imposible o tema de Tragsa que o fixeron no ano 2017, pois era tan 

fácil como facemos o resto de administracións locais, comprar unha acción de Tragsa e con iso 

aforrar cartos para a Deputación. 

 

Pero eu deille unha oportunidade, preguntámosllo por escrito o día 30,  vólvinllo preguntar 

agora e vostede contestou; a nós deunos moito traballo, pero eu teño que dicirllo taxativamente, 

enganou a este Pleno e mentiu, ademáis nun tema que ten alcance. Nós, pedindoo a esta 

Deputación,  fomos ver os expedientes, estudámolos, vostede nos contestaba que figuraban tódolos 

permisos de navegación e as ITBs pasadas, e eu en principio non o dubidei; pero falando co persoal 

que está nos propios barcos nos din que isto non era certo. 

 

Teño aquí un expediente de cadaún dos cinco barcos que ten a Deputacíon, e teñoo da 

Confederación Hidrográfica que ademáis a preside unha persoa, coñecida tanto por min coma por 

vostede, que traballou de asesor nesta Casa, onde lle fai cinco notificacións, unha o 30 de xaneiro 

do ano 2018 dicíndolle que non se cumpren os requisitos para os permisos de navegación, e o que 
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me dixeron vostedes de que os barcos pasaran as ITBs eran uns informes básicos que non pasaron a 

porto seco; teño aquí as notificacions por se dubida delas. 

 

Vostedes mandáronlle unha pequena documentación, a Hidrográfica contéstalle que esa 

documentación non vale, que seguen sen permiso, e repítenlle unha notificación de requirimento o 

día 13 de marzo de 2018; aínda así non cumpren coa súa obriga, e a Hidrográfica vólvelle facer 

unha terceira notificación o 5 de abril de 2018 dicíndolle que nin teñen pasadas as ITBs nin contan 

con permisos de navegación; isto repítese o 25 de abril de 2018; e a última da que temos 

constancia, pero faremos unha investigación, é o 1 de outubro de 2018 dicindo que ademáis os 

seguros que vostedes tiñan coas embarcacións estaban vencidos. Si que agora mesmo vemos que 

están cun prego de licitación dos seguros das embarcacións, do seguro de accidentes, e do de 

responsabilidade civil. 

 

Que vostede mentira taxativamente dicindo a pregunta por escrito, e contestando por 

escrito, que contaban coas ITBs, e falsificando a documentación que me deron, eu aquí teño os 

informes da Hidrográfica que lle requiren a esta Institución, e é un tema moi grave. O que quere 

dicir é que esta Deputación tivo dende o mes de febreiro do ano pasado ata o mes de outubro, 

cando menos porque non teño claro que a día de hoxe estean esas inspeccións feitas, polo menos a 

Hidrográfica non as concedeu, estiveron oito meses navegando e transportando a máis de 60.000 

persoas por un río nun barco que non tiña a ITV pasada, e nun barco que non contaba coas ITBs 

pasadas; iso é coma se un transporte de liña de viaxeiros fora sen o permiso de circulación, sen o 

seguro, e sen as ITVs pasadas. Eu non sei se recorda o que por desgraza pasou en Barcelona cun 

catamarán sen estas ITBs, e o alcance político e penal que tivo para os responsables.  

 

O que lle digo é que imos profundizar neste tema, e por iso lle preguntei para que mirara e 

me contestara, imos ampliar pedindo por escrito  á Hidrográfica que nos confirme se contan ou non 

con iso, porque segundo o último informe que entrou aquí o día un de outubro non o tiñan; e voullo 

ler literalmente: “el período de vigencia declarada de la póliza de seguro no está”, “... de 

conformidad con lo dispuesto no se cuenta con el permiso de navegación..”. 
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Polo tanto dígolle que miren isto, que o contesten, porque creo que é un tema que, unha vez 

que investiguemos, se realmente é certo, teremos que poñelo dende logo en coñecemento da 

fiscalía, pola seguridade de 60.000 viaxeiros, e dende logo isto implicaría dende o meu punto de 

vista a demisión dos responsbles políticos que tomaron estas decisións”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Eduardo Vidal Baamonde, en representación do 

Grupo Provincial Socialista, para dicir o seguinte: 

 

“O que vostede acaba de dicir é moi grave, acaba de acusarme incluso de falsificación de 

documentación; evidentemente eu non vou pasar isto por alto, voulle plantexar os mesmos 

documentos que eu tiña no Pleno no que vostede presentou a pregunta e que lle dixen que estaban á 

súa disposición, polo tanto voulle dar o beneficio de rectificación do que acaba de dicir con eses 

documentos que lle vou presentar, e se non o fai evidentemente eu tomarei as accións que crea 

convenientes”.  

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Juan Carlos Armesto Quiroga, en representación 

do Grupo Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

“Eu simplemente lle estou citando cinco informes de requirimento que entran da 

Confederación Hidrográfica dirixidos á Deputación Provincial de Lugo do 30 de xaneiro de 2018, 

13 de marzo de 2018, 5 de abril de 2018, 25 de abril de 2018, e o último do un de outubro, nos que 

a Hidrográfica di que o que presentaron vostedes como ITBs son uns permisos básicos. E o que lle 

digo é que profundice neste tema e que non saia ningún barco nestas circunstancias a navegar”. 

 

Intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, no seguinte sentido: 

 

“Vou comezar polo final e referirme outra vez ó voceiro do Grupo Socialista, que 

persoalmente aprezo pero que políticamente hai que ser cínico e mentiroso para iso. Despois de ler 

o que vostede leu, eu imaxino que haberá algún pequeno de tres anos ou catro vendo o pleno en 

streaming e que interprete a carta que lle mandou o xerente de Suplusa, onde se di que por uns 
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conselleiros non se aprobaron as bases para poder contratar o persoal, e que obviamente sen persoal 

Suplusa non pode facer a xestión e levar a cabo o servizo de rutas fluviais, eu creo que é elemental.  

 

Suplusa non se nega, e vostede algo estudiaría para poder interpretar, é verdade que, como 

dicía Lech Walesa, “la verdad pasa como el culo..”, e perdoen a expresión, “..cada uno tiene el 

suyo”, pero vostede está mentindo, aí dille claramente que a xestión por Suplusa non se pode levar 

a cabo porque non se lle deixou contratar ó persoal, porque foran poucos días, por que foran 

moitos, ou pola razón que fose; e responsabilidad de Suplusa ningunha, e repito que eu non era o 

presidente de Suplusa. Entonces pídolle que o lea e que o interprete. 

 

Despois fala de transparencia e claridade, dicía vostede hai un rato que “se din medias 

verdades ou non se din as verdades que hai que dicir”, pois aplíquese ese dito que dixo na anterior 

intervención, porque vostede minte, falta á verdade reiteradamente, pero iso é algo que o Grupo 

social arribista fai tódolos días; vostede terxiversa as informacións, fai titulares, etc.. 

 

Con respecto á transparencia e información, dende o ano pasado pedindo os datos de 

xestión de Suplusa e, despois de reiterar e pedir unha certificación do Presidente, entregáronmos o 

outro día; é dicir, cerca de oito meses para conseguir unha documentación que o Sr. Eduardo Vidal 

está manoteando por aí pero que eu non dei conseguido ata o outro día. 

 

En canto á intervención do Sr. Ferreiro, eu non lle dixen nin que contratara Suplusa nin que 

non contratara, eu vou apoiar a moción tal e como está, que o faga a Deputación; porque tamén 

podía emendar, e vostedes podían aceptar ou non, que esa encomenda de xestión se lle fixera a 

Suplusa, porque está preparada para facelo, como tamén está preparada para abrir as residencias 

mañá se o Presidente cumpre a súa palabra e aproba a ordenanza e o prezo público que se 

comprometeu no  Consello de Castroverde, outra das mentiras que magnifican e din, pero é o que 

hai, con oito millóns de euros en propaganda en lugar de adicalos a estradas algo se sacará desa 

cotización. 

 

Antes dixen que había actuacións moito máis graves cás que viñan aquí, algunha delas 

podería referirse a iso, obviamente eu non teño papeis, pero iso chegoume reiteradamente por parte 
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de traballadores e outras persoas, se non é verdade eu non o dixen;  pero, D. Eduardo,  esa denuncia 

debe mirala e revisala, porque existe e circula por aí, eu non vin os papeis porque tampouco mos 

dan ou danmos tarde, mal e arrastro. E a día de hoxe non poden funcionar, diga claramente que non 

poden funcionar  porque non temos  a documentación, ou funcionarían se esa denuncia que se fixo 

aquí fose certa, como queren facer outras cousas, ó estilo compadre, tiramos para adiante e a ver 

que pasa, e así é como están actuando vostedes, porque os intereses desta Institución dende logo 

non están en boas mans, nunca esta Institución perdeu tantos cartos e tantos recursos por falta 

obviamente de xestión e por improvisación”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo 

Provincial do BNG, no seguinte sentido: 

 

“Alégrome de que a moción que traemos hoxe aquí suscitara este debate; creo que é 

interesante poñer as cousas enriba da mesa, debater de forma leal, e sen esquecer que estamos 

debatendo nun órgano político e ás veces o que se di tampouco ten a precisión que tería se 

estiveramos nun xulgado; matizando sempre esas cuestións, aquí estamos falando de política, de 

actuacións políticas e con propostas políticas, non se debe esquecer iso. 

 

Simplemente aclarar un par de cousas. Lóxicamente eu nunca cuestionarei, todo o 

contrario, o traballo dos profesionais tanto da Deputación coma de Suplusa no seu momento. Creo 

que nunca critiquei o que facía Suplusa cando xestionaba os catamaráns, simplemente cuestionei 

unha cousa que non me parecía correcta, pero non era cuestión dos profesionais senón que era unha 

decisión política e non dos traballadores de Suplusa que teñen tanta profesionalidade cando menos 

coma outros calquera, nin tampouco dos da Deputación, de feito se isto está funcionando  

posiblemente sexa pola boa profesionalidade que algúns funcionarios ou funcionarias teñen en todo 

isto, e posiblemente grazas a iso se mantén un pouco dignamente este servizo; a miña crítica vai 

dirixida exclusivamente a políticos e a decisións políticas, que é o que vimos aquí cuestionar. 

 

En todo caso de todo o que se dixo eu, repito, só puxen aquí o que podo probar, hai outras 

moitas cousas que ían por escrito e quiteinas porque non quería dicilas se  non o podo probar. Pero 

por exemplo o feito de que barcos da Deputación de Lugo estiveran facendo traballos para a 
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empresa do outro lado, que coincide coa desta Deputación, é algo moi grave, e aínda é máis grave 

cando había xente na Deputación que sabía que se estaba facendo e non se fixo nada para evitalo; 

eu creo que iso, Sr. Vidal, debera investigalo e averiguar porque sucedeu iso ou porque se permitiu 

que iso acontecera. 

 

En canto á información que pon á miña disposición, seguramente que pida información ó 

respecto, non creo que sexa a que me está ofrecendo vostede, pero en todo caso o que lle pediría é 

que se cinga á lei e que non faga como fixeron nos últimos dous anos que habitualmente tardaron 

un ou dous meses en darme a información, e que nos cinco días que di a lei se poña a disposición 

neste caso do Grupo do BNG a información que se pide, e con iso confórmome. 

 

En todo caso insistir en que é un servizo que se está dando de moita peor calidade e de 

moito menos tempo, e que aumenta o prezo un 50%; penso que tomar a decisión de manter iso non 

só é unha decisión política errónea e que vai contra os intereses da cidadanía que paga os seus 

impostos para manter as administracións, senón que incluso, dado que de forma intencionada se 

toma unha decisión política que vai custar máis diñeiro ás arcas da Deputación, ata podería ter 

outro tipo de consideracións que non son eu quen profesionalmente para valoralas, pero dende logo 

me parece que é completamente impresentable, sabendo que vai custar máis, seguir insistindo en 

tomar este tipo de decisións”. 

 

Rematado o debate, efectuada a votación, e verificada a mesma, dá o seguinte resultado: 

votos válidos emitidos, 25; votos a favor, 15 (emitidos polos señores Deputados do Grupo 

Provincial do BNG, do Grupo Provincial Popular, e do Sr. Deputado non adscrito); votos en contra, 

10 (emitidos polos señores Deputados do Grupo Provincial Socialista). Polo que o Presidente 

declara aprobada por maioría a moción presentada e anteriormente transcrita.  

 

7.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL POPULAR, PARA COMBATER A 

OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVENDAS, GARANTIR O DEREITO DE PROPIEDADE, A 

SEGURIDADE DAS PERSOAS E BENS E A CONVIVENCIA SOCIAL. 
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Logo de ver a moción do Grupo Provincial Popular a que se refire o epígrafe, do seguinte 

teor: 

 

“Elena Candia López, na súa calidade de voceira do Grupo Provincial Popular, ó abeiro da 

lexislación vixente, presenta, para o seu debate e aprobación se procede na vindeira sesión 

ordinaria que celebre a corporación provincial, a seguinte Moción para combater a ocupación ilegal  

de vivendas, garantir o dereito de propiedade, a seguridade das persoas e bens e a convivencia 

social, que se basea nesta 

 

Exposición de Motivos 

 

O Partido Popular anunciou a presentación no Congreso dos Deputados dunha Proposición 

de Lei Orgánica destinada a combater a ocupación ilegal de vivendas que garanta o dereito da 

propiedade, a seguridade de persoas e bens e a convivencia social. No seu articulado establécese, 

entre outras medidas, que a Policía (a autoridade pública e os seus axentes) poderá desaloxar a 

vivenda ocupada ilegalmente nun prazo express de 24 horas, sen necesidade de esperar varios 

meses como ata agora e reforza o delito de usurpación pasando dunha multa a pena de privación de 

liberdade dun a tres anos. 

 

Fronte a pasividade e incluso permisividade  dos mal chamados “alcaldes do cambio”, esta 

Proposición de Lei, de aprobarse, evitaría situacións como as acontecidas en Lugo nos últimos 

tempos, a do Patio Maravillas en Madrid ou que se produzan feitos tan lamentables como o 

ocorrido o pasado 5 de xaneiro en Badalona, onde morreron tres veciños dun inmoble a 

consecuencia dunha sobrecarga eléctrica provocado polo “pinchazo” ilegal dos okupas que vivían 

ademais de forma ilegal nun edificio do barrio de San Roc. Estes concellos, lonxe de promover 

unha política efectiva de vivenda dedicáronse a “consentir” unha usurpación da propiedade que non 

é xustificable en ningún caso, pois se trata dunha ilegalidade en contra do dereito 

constitucionalmente recoñecido, a propiedade. 
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Cando hai unha ocupación ilegal, hai un acto contrario a dereito. Non pode ser que estas 

políticas de cambio se baseen en considerar a ocupación ilegal como unha situación tolerable ou 

admisible, como non o é calquera outra ilegalidade. 

 

Combater o alarmante e crecente problema da ocupación de vivendas, loitar contra as 

mafias e a delincuencia asociada á mesma e garantir así, a propiedade privada, a convivencia e a 

seguridade son os motivos principais que impulsan esta iniciativa normativa no Congreso dos 

Deputados. 

 

Aínda que na última década acurtáronse substancialmente os prazos xudiciais para o 

desaloxo de vivendas, o problema da ocupación xera alarma na sociedade española e o número de 

vivendas okupadas non deixa de aumentar. Ademais, o fenómeno xerou a instauración de mafias da 

ocupación e a utilización de moitos destes inmobles para actividades delituosas. 

 

Como exemplo, na Comunidade de Madrid había 4.472 vivendas “okupadas”, 498 máis 

que un ano antes, a setembro de 2018. A maioría deste inmobles encóntranse, ademais, na capital. 

Estas cifras reprodúcense de xeito similar noutras grandes capitais españolas. 

 

A Proposición de Lei define por primeira vez de forma clara a ocupación ilegal e impide 

que os okupas se intenten amparar en resquicios legais ou en dereitos que asisten ao cidadán que 

actúa legalmente, para cometer ese atentado contra a propiedade privada.  Para elo permítese que as 

autoridades públicas e os seus axentes interveñan dentro do espazo ocupado para proceder ao 

desaloxo. A autoridade pública poderá desaloxar as vivendas ocupadas ilegalmente nun prazo de 24 

horas. 

 

Do mesmo xeito, a nova lei reforzará as penas asociadas aos delitos de usurpación, que 

pasarían de multa a privación de liberdade dun a tres anos e contempla de xeito específico a figura 

das mafias da okupación. 

 

Así tamén, axiliza o proceso penal para xulgar este tipo de delincuencia e para elo modifica 

a Lei de Enxuizamento Criminal e a Lei do Xurado. 
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Do mesmo xeito, amplía a reforma dos procesos civís, aprobada en xuño de 2018, para que 

as persoas xurídicas propietarias de vivendas ou posuidores lexítimos podan exercer o seu dereito 

coa mesma axilidade que as persoas físicas á hora de recuperar a posesión das súas casas. 

 

A nova normativa, de aprobarse, facultará tamén ás comunidades de propietarios, cando os 

ocupantes ilegais realicen actividades prohibidas ou molestas ou incívicas, para garantir a correcta 

convivencia veciñal. Ademais, considera nula a inscrición no padrón municipal cando a persoa 

inscrita sexa un okupa ilegal, modificando para elo a Lei de Bases do Réxime Local. 

 

Esta proposición de Lei non regula os desafiuzamentos hipotecarios nin arrendatarios nin 

ten como obxectivo regular os coñecidos “precarios” e deixa claro que esta normativa nada ten que 

ver coa que se aprobou en protección das persoas en situacións de emerxencia social ou especial 

vulnerabilidade habitacional cuxa protección encontrase definida en numerosas normas aprobadas 

polo Partido Popular. 

 

Polas indubidables vantaxes sociais que esta iniciativa conleva, o Grupo Provincial Popular 

eleva ao Pleno da Deputación Provincial de Lugo a presente  Moción para combater a ocupación 

ilegal de vivendas, garantir o dereito de propiedade, a seguridade das persoas e bens e a 

convivencia social 

 

 Acordos: 

 

Solicitamos ao pleno da Corporación Provincial a adopción dos seguintes acordos: 

 

1º.- Dar o seu firme apoio á Proposición de Lei Orgánica contra a ocupación ilegal e para a 

convivencia veciñal e a protección da seguridade das persoas e cousas nas comunidades de 

propietarios, rexistrada no Congreso dos Deputados o 31 de xaneiro. 

 

2º.- Reclamar ás forzas políticas con representación parlamentaria que dean a súa 

aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pioneira en España, por ser de interese xeral e 
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necesaria para corrixir un grave problema social e de convivencia xerado a causas destas 

actividades ilegais contrarias ao dereito á propiedade e á seguridade das persoas e as cousas. 

 

3º.- Dar traslado destes acordos á Ministra de Xustiza, á Vicepresidenta do Goberno e aos 

Voceiros Parlamentarios dos Grupos con representación no Congreso e no Senado. Así como ao 

Presidente da Federación Española de Municipios e Provincias. 

 

4º.- Instar ao Concello de Lugo a que cumpra o acordo adoptado no seu Pleno Municipal 

celebrado en setembro de 2018 e cree unha oficina de asesoramento e apoio aos propietarios de 

vivendas afectadas por ocupacións irregulares. 

 

5º.- Que a Excma. Deputación Provincial de Lugo se implique en dar resposta a esta 

problemática asesorando, a través do seus servizos xurídicos, aos propietarios de vivendas 

afectadas por ocupacións irregulares na Provincia de Lugo”. 

 

Intervén a Sra. Deputada Dª. María Angeles Teijeiro González, en representación do Grupo 

Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

“Esta moción ten como finalidade combater a ocupación ilegal de vivendas, garantir o 

dereito á propiedade, a seguridade das persoas e bens e a convivencia social. Nese sentido o Partido 

Popular anunciou a presentación no Congreso dos Deputados dunha Proposición de Lei Orgánica 

que no seu articulado establece, entre outras medidas, un procedemento exprés para o desaloxo 

máis rápido para aquelas persoas que usurpan unha propiedade de forma ilegal ou irregular nun 

prazo de 24 horas; tamén o endurecemento de penas así como a axilización dos procesos penais 

para a recuperación desas vivendas ocupadas de forma ilegal. 

 

Pídese tamén a equiparación do dereito de persoas xurídicas ao dereito de persoas físicas, 

xa que ata agora se a propiedade usurpada pertencía a unha persoa xurídica, ben sexa unha 

empresa, unha comunidade de veciños ou unha comunidade de bens como podería ser un grupo de 

irmáns que heredan unha propiedade, tiñan unha serie de trabas que ralentizaban a recuperación 

desa propiedade. 
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Asi mesmo, de aprobarse esta normativa, facultaría tamén ás comunidades de propietarios 

cando os ocupantes ilegais realicen actividades prohibidas, molestas, ou incluso incívicas, para 

garantir unha correcta convivencia veciñal; e ademáis considera tamén nula a inscrición no Padrón 

Municipal cando a persoa incrita sexa okupa ilegal modificando para elo a Lei de Bases de Réxime 

Local. 

 

Cabe sinalar que esta Proposición de Lei non regula os desafiuzamentos hipotecarios nin 

arrendatarios, é dicir garante os dereitos dos  hipotecados sobre os dereitos dos bancos, nin 

tampouco ten como obxectivo regular os coñecidos “precarios”, e deixa claro que esta normativa 

nada ten que ver coa que se aprobou en protección das persoas en situacións de emerxencia social 

ou especial vulnerabilidade habitacional cuxa protección  se encontra definida en numerosas 

normas aprobadas polo Partido Popular. 

 

Esta Proposición de Lei nace fronte á pasividade e incluso a permisividade  dos mal 

chamados “alcaldes do cambio”, evitando así esas situacións como as que temos visto  nos últimos 

tempos, como a do Patio Maravillas en Madrid, ou feitos lamentables como o ocurrido o pasado 5 

de xaneiro  en Badalona, onde morreron tres veciños dun inmoble a consecuencia dunha sobrecarga 

eléctrica provocada por un uso ilegal da electicidade por parte dos okupas que vivían nese edificio, 

e tamén da realidade que tamén está vivindo a cidade de Lugo na que incluso hai veciños que se 

organizan para evitar a ocupación e o desvalixo das súas vivendas. 

 

Unha cuestión clara é que cando se produce unha ocupación ilegal estase a realizar un acto 

contrario a dereito, e dende o Partido Popular entendemos que non se pode permitir que estas 

políticas de cambio consintan esa ocupación ilegal como unha situación tolerable ou admisible que 

pasa por riba dos dereitos da cidadanía. Nese sentido vai esta moción, en combater o crecente e 

alarmante problema de ocupación de vivendas, en loitas contra as mafias, contra a delincuencia 

asociada á mesma, e garantir así a propiedade privada, a convivencia e a seguridade; e iso son 

básicamente os motivos principais que impulsan esta iniciativa normativa no Congreso dos 

Deputados. 
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Por iso, tralos motivos argumentados, e tendo en conta a problemática descrita e a 

necesidade de darlle solución ás familias e ás persoas físicas ou xurídicas afectadas por esta 

ocupación ilegal, e tamén polos destrozos que sofren, solicitamos ó Pleno desta Corporación 

Provincial a adopción dos diferentes acordos que figuran recollidos no texto da moción que todos 

coñecen”. 

 

Neste momento auséntase da sesión o Sr. Deputado D. Lino Rodríguez Ónega. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado non adscrito para dicir que reserva a súa 

intervención para o segundo turno. 

 

A continuación intervén a Sra. Deputada Dª. Sonsoles López Izquierdo, en representación 

do Grupo Provincial Socialista, no seguinte sentido: 

 

“A verdade é que este si que é un exemplo de moción populista e oportunista; unha moción 

que pretende confundir á cidadanía como se alarmaba a señora voceira con respecto á moción dos 

títulos universitarios. 

 

Lugo é unha cidade segura, como ben dixo tamén a señora Teijeiro, e non ven a conto máis 

que por facer populismo e política partidista tratar de preocupar ós cidadáns de que hai un 

problema, que realmente é un problema grave que ninguén discute, e nese sentido nós 

solidarizámonos cos propietarios que están sendo ocupados; pero non é un problema, e así o din os 

sucesivos informes das Delegacións de Goberno, como os propios das Xunta de Seguridade, que se 

poda considerar relevante nin na cidade nin na provincia. 

 

En calquera caso outra cousa que tamén chama a atención é esa falta de respecto 

institucional, que por certo a Sra. Candia tamén se rasgaba as vestiduras con respecto a ese termo, 

tratando de coar aquí unha proposta para que nos posicionemos ante unha Lei Orgánica que ten un 

proceso bastante complexo, que precisa duns informes e que, tal e como ademáis explica no texto 

da moción, está afectando a outros textos legais. 
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O que vostedes fan ademáis desa Lei, que dende o meu punto de vista é bastante 

tendencioso, non é fiable porque con esta Lei  prácticamente o único que pretende é aumentar os 

castigos e as penas da ocupación, non se vai resolver así o problema  pasando a pena máxima de 

dous a tres anos, non creo que sexa o problema. 

 

Non se afonda na razón deste problema de ocupación, no porqué está pasando todo iso, e é 

unha Lei Orgánica que pretende, dende o punto de vista moi precavido porque está sen a 

posibilidade de análise dos efectos que tería sobre os outros procedementos legais, que afonda 

precisamente nesa división social, nese enfrontamento social, en manter esa fenda social, que 

precisamente o Partido Popular conseguiu impoñer neste país. Entonces temos moitas dúbidas de 

que efectivamente esta Lei Orgánica vaia resolver precisamente o que vostedes xeraron. 

 

Pretende ademáis esta moción, como tamén nos teñen acostumados, endosar a 

responsabilidade da problemática da ocupación de vivendas no Concello e tamén na Deputación, 

cando resulta que os que teñen responsabilidades en política de vivenda e incluso en política social 

é a Xunta de Galicia. E o Concello  xa ten  feito charlas informativas precisamente coas autoridades 

policiais e xudiciais, que son os responsables de xestionar estes asuntos, e ademais están os propios 

funcionarios e os propios políticos sempre dispostos a resolver as dúbidas que calquera cidadán 

poida ter ó respecto de resolver este tema.  

 

Nesta  proposta que plantexa o Grupo Popular hai unha clara falta de sensibilidade social, 

porque non hai unha iniciativa para resolver eses problemas sociais, igual que tampouco a tiveron 

precisamente por ser os xeradores desa fenda social durante os sete anos que estiveron no goberno, 

e se se incrementan eses casos de ocupación ó mellor había que preguntarse porqué, cales son as 

situacións que levan á xente a ter que ocupar unha vivenda allea; esas serían posiblemente as 

frontes que nós teriamos como prioritarias e non incrementar unhas penas que pensamos que non 

van resolver o problema. 

 

Non lembran sen embargo pedir que se incrementen as prazas nos servizos xudiciais, que 

posiblemente levarían a axilizar os procedementos. Menos mal que alo menos si que estaban de 
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acordo en que se incrementasen os cadros de persoal policial para poder dar unha resposta áxil e 

rápida ós cidadáns que requiran a súa intervención. 

 

En calquera caso é unha moción que nos parece moi oportunista, coma sempre moi do 

perfil do Partido Popular de incrementar a exclusión, e punitiva, e nada interesante á  hora de 

reconstruir a paz e a xustiza social que perseguimos”. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Antonio Veiga Outeiro, en representación do 

Grupo Provincial do BNG, no seguinte sentido: 

 

“Para pronunciarme nun sentido parecido ó que dixo a Sra. Sonsoles, porque eu tamén creo 

que con esta moción o que máis lle preocupa ó Partido Popular é ir recabando apoios para esta Lei 

alí onde a vai presentando, aínda que son conscientes de que esta Lei non vai solucionar o 

problema que hai en Lugo. 

 

Efectivamente falouse da fenda social, e na moción non inciden para nada niso, fenda 

social  que tamén vostedes contribuíron a xerar coas súas políticas dende hai varios anos. Se lemos 

detidamente a moción vemos que mencionan un dereito constitucional do Título I da Constitución 

no artigo 33, que é o dereito á propiedade privada, menciónano cinco veces pero non mencionan 

nin unha soa vez o dereito á vivenda, por tanto ben se ve por onde vai esta proposta; é unha 

proposta obviamente para levar o apoio da mesma ó propio Congreso dos Deputados e para dicir 

que foi refrendada en moitísimos concellos, en Deputacións, ou noutras Institucións. 

 

Dá tamén medida de que o Partido Popular descoñece completamente os problemas do 

noso país, de feito menciona Lugo nunha liña e despois ponse a falar de Barcelona e doutros sitios 

do Estado; polo tanto utilizan unha vez máis unha problemática puntual que houbo agora mesmo en 

Lugo, que nós si que entendemos que é un problema grave, pero cremos que con isto non se lle vai 

dar solución; meten todo no mesmo saco, falan das mafias, que habería que demostralo ou alguén o 

tería que dicir a nivel xudicial ou policial, e tería que ter unha solución dende ese eido, pero 

mesturano tamén coas necesidades de determinada xente que é un tema social. 
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Polo tanto nese sentido non van contar co noso apoio nesta moción”. 

 

Intervén a Sra. Deputada Dª. María Angeles Teijeiro González, en representación do Grupo 

Provincial Popular, para dicir o seguinte: 

 

“En canto á intervención da señora Sonsoles, nada de populismo, nada de oportunismo, e 

nada de alarmismo; Lugo é unha cidade segura, e non é o PP o que preocupa á cidadanía 

alarmando, os que están preocupados son os cidadáns que ven que as súas casas dalgunha maneira 

son ocupadas e ven como hai políticos que coñecen ese problema e miran para outro lado; a mín 

gustaríame que non desviara a atención. E esta iniciativa non incrementa a exclusión, senón que se 

incrementa permitindo que haxa persoas que usurpen unha vivenda, que a destrocen, e que despois 

vivan en condicións de infravivenda, incluso ocupen vivendas que non reúnen as condicións de 

habilitabilidade; por tanto permitir iso si que tamén incrementa a exclusión. 

 

Hai que sinalar tamén, en resposta ó Sr. Veiga, que esta moción non vai para nada en 

contra de que se poidan mellorar outras políticas sociais ou de vivenda; nada se di aquí no sentido 

de que non se poidan mellorar políticas que garantan unha vivenda digna. 

 

 Sinalar tamén que vostede non ve o problema de Lugo, eu falaba de Madrid pero tamén 

sinalei Lugo sen entrar en profundidade, e vostede di que é un problema puntual; e que vostede 

diga iso pódollo consentir porque ó mellor non vive aquí e descoñece a realidade de Lugo, pero nos 

últimos meses Lugo, esta cidade tranquila, viviu en diferentes barrios, pasando dende a Cheda, 

Marqués de Hombreiro, o barrio da Residencia, o barrio Feijóo, o barrio da Milagrosa, dos máis 

chamativos xunto co das Gándaras no que mesmo a semana pasada os veciños facían unha 

concentración para pedir solucións ante este problema, e esixir que se garantan os seus dereitos e 

pedir apoio ás administracións ante esta situación de indefensión que están vivindo. 

 

O dereito á vivenda é un dereito recoñecido na Constitución, e tamén o dereito á 

propiedade privada, e acadar un non quere dicir o detrimento do outro. Que fai o Concello de Lugo 

para poder solventar este problema?, porque son moitos os barrios que enumerei e seguramente me 

quedou algún e polo tanto son moitos os veciños afectados por este problema, empezando por unha 
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ausencia de compromiso tamén en políticas de vivenda, que é certo que non é competencia súa 

pero tivo oportunidade de sumarse á iniciativa do Partido Popular do programa da Xunta de Galicia 

de vivendas baleiras, para darlle uso a esas vivendas que están baleiras,  que son de propiedade 

pública ou privada, para un aluguer social, e o Concello de Lugo negouse, será porque o propoñía o 

Partido Popular e cando hai políticas para promoción da vivenda do Partido Popular a vostedes non 

lles interesan.  

 

Tivo tamén a Alcaldesa a oportunidade de mostrar sensibilidade, esa que reclama a señora 

Sonsoles, cando a oposición, non só o Partido Popular, lle di que incremente  a partida para as 

axudas ó alugueiro, porque vemos como ano tras ano hai familias que quedan sen acceso a estas 

axudas cumprindo os requisitos para elo, simplemente porque non hai crédito, e toda a oposición 

lle di que incremente o crédito pero négase porque non é competencia súa, iso é sensibilidade; 

dígolle isto porque falaba vostede de sensibilidade, e non só falando de temas de vivendas senón de 

seguridade, porque lle compete á Alcaldesa, e  como máxima responsable de seguridade tivo a 

oportunidade con esa ordenanza de civismo que ela mesma propuxo e que ela mesma retirou, na cal 

se podería ter regulada algunha medida para estas situacións. 

 

Polo tanto posicionense vostedes, eu vexo que se van posicionar no lado das persoas que 

delinquen e que están a facer un uso ilegal dunha propiedade privada, entonces se posicionarían 

vostedes no dereito desas persoas sobre o dereito daqueloutras persoas que ven como as súas 

vivendas son ocupadas e son destrozadas”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, para dicir 

o seguinte: 

 

“Partindo da base de que non deixa de ser unha moción  dirixida ó Goberno Central, que 

ten unha lexislatura esgotada, pero daba igual porque nos oito meses que estivo un día dicían unha 

cousa e o outro facían outra, e non creo que lle fixeran moito caso a isto. Por tanto, partindo de que 

é un brinde ó sol, tamén é importante, xa que se traen aquí por parte duns e doutros temas nas 

mocións non relacionados coa Deputación, deixar constancia do que pensa cadaún. 
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A mín estráñame tamén a afirmación do voceiro do BNG cando di que en Lugo non hai 

este problema, a verdade é que eu a primeira vez que oín deste problema en Lugo de xeito oficial 

foi por unha denuncia dunha representante sindical do sindicato afín a vostedes, que se queixou e 

falaba desas mafias e das cantidades que tivo que pagar; pero nos últimos tempos este perigo, ó 

igual que pasou en Madrid, en Barcelona, ou noutras grandes cidades, onde incluso a señora Colau 

era das que aplaudía as ocupacións ata que chegou a Alcaldesa, a partires de aí xa vemos o que lles 

fai ós okupas.  

 

Pero en Lugo iso hoxe é unha preocupación, a xente non sae á rúa se non existe un 

problema, agás que haxa unha festa, e aquí precisamente non estamos a falar de festas nin 

tampouco estamos en Rusia, mentres haxa propiedade privada eu creo que calquera Partido Político 

constitucionalista debe defender a propiedade privada; aínda que tampouco me estraña que a señora 

Sonsoles defenda ós okupas, ó fin e ó cabo a forma de actuar do Grupo social arribista coas 

Deputacións ten a mesma práctica, fan as residencias, cambian as pechaduras, e ocúpanas 

saltándose o dereito administrativo e o sentido común, e despois tomando decisións nun  ente que é 

a Xunta de Goberno que non ten competencia sobre o tema, por iso tamén o señor D. Eduardo 

Vidal dicía “o Pleno qué”, pois o Pleno nada porque aquí quen manda é a Xunta de Goberno, e 

tamén o dixo o voceiro do PSOE, D. Alvaro Santos, moitas veces, aquí gobérnase a golpe de 

Decreto e de Xunta de Goberno, entonces é normal que defendan ós okupas porque eles mesmos 

son okupas, son cambia pechaduras  tódolos días, aínda que nalgunhas non. 

 

Entonces é normal que non apoien esta moción, aínda que tamén eu entendo que o 

percorrido é pequeno, agás un toque de atención e que no próximo mandato tamén se volva traer 

aquí para recordarlle ó Goberno que sexa que este problema existe”. 

 

Seguidamente intervén a Sra. Deputada Dª. Sonsoles López Izquierdo, en representación do 

Grupo Provincial Socialista, para dicir o seguinte: 

 

“Señora Teijeiro, eu non trato de desviar a atención, simplemente trato de poñer enriba da 

mesa o tema do que estamos a falar; unha Lei Orgánica non a podemos apoiar aquí nunha moción 
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porque afecta a temas bastante importantes que necesitan unha asesoría máis profunda ca un 

pequeno debate, e sobre todo vindo da súa parte.  

 

Cando hai un problema tan grave como é este que evidencia esa fenda social, esas 

diferenzas sociais que vostedes se encargaron de profundizar, hai que facerse unha serie de 

preguntas, e eu fágome unhas cantas, que fai que haxa tantas vivendas baleiras, tanto en bo como 

en mal estado?, que fai que a xente se adique a ocupar vivendas incluso en moi mal estado como 

vostede dicía?, pensa que é unha cuestión de masoquismo ou de pura maldade?, en caso de ser de 

pura maldade porqué propoñen só o incremento dun ano de prisión?, propoñan tamén a cadea 

perpetua revisable, porque total imos eliminar xa a esas persoas que tanto nos estorban; hai moitas 

preguntas, e pensan que con iso se resolve. 

 

E se están preocupados por estes problemas que veñen traer precisamente esa fenda social, 

porque vostedes estiveron en contra do incremento do salario mínimo interprofesional que 

seguramente axudaría a moitas desas familias a sobrevivir á conta do seu salario?, porque no seu 

momento cando vostedes puideron tamén se adicaron a axudar ós bancos que se quedaron con esas 

vivendas e que moita xente non puido pagar, e sen embargo esas casas están baleiras e tampouco 

facemos nada por poñelas a disposición. 

 

E que me din dos Orzamentos?, se realmente estiveran preocupados por un problema social 

que efectivamente existe, porque non aprobaron uns orzamentos que ían posibilitar reducir esa 

desigualdade social que vostedes puxeron en marcha?.  

 

A nós plantéxanos moitas dúbidas esta Lei Orgánica, e polo tanto dende o Grupo Socialista 

imos absternos, e imos deixar o debate serio e a valoración seria e con detalle ós nosos 

representantes no Congreso”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. Antonio Veiga Outeiro, en representación do Grupo Provincial 

do BNG, no seguinte sentido: 
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“Para dicirlle á señora Teijeiro que nós non nos posicionamos do lado dos que delinquen, 

nós non somos os que diciamos “sé fuerte Luis, aguanta”. 

 

E dicirlle ó señor Deputado non adscrito que sexa un pouco serio, que non se frivolice co 

tema dos okupas porque é un tema serio e grave; pero pedindo máis anos de prisión creo que non se 

soluciona nada. Esta é unha iniciativa moi semellante á que presentou Ciudadanos en varios sitios 

do territorio, non sei se a presentou Vox tamén, porque agora andan todos xuntos; é frivolizar 

moitísimo co problema. 

 

E efectivamente a parte social esquécena totalmente, de onde ven este problema?, de onde 

ven a fenda social?, independientemente das persoas que fagan iso con ánimo de delinquir, que 

lóxicamente tamén as pode haber, se entran na propiedade privada evidentemente o estado de 

dereito terá que poñerse ó lado dos cidadáns para defendela, do mesmo xeito que o estado de 

dereito ten que garantir, por iso mencionaba a Constitución no seu artigo 47 cando recoñece o 

dereito á vivenda. 

 

 Polo tanto dende as administracións públicas hai que actuar con políticas que solucionen 

este grave problema da vivenda, e tamén se debe recuperar a función social da vivenda, a 

promoción do uso da vivenda baleira para destinalo a vivenda social, aumentar o número de 

vivendas sociais nas cidades e nas vilas, e establecer alugamentos accesibles e medidas para actuar 

sobre as persoas sen fogar, que aí si que coincidimos porque algo diso dixo vostede referíndose a 

que as competencias non eran dos concellos senón da Xunta, aí si que podiamos chegar a un 

entendemento, pero simplemente cunha Lei onde se van aumentar as penas e con iso pensa que se 

vai solucionar o problema entrariamos no debate da prisión permanente revisable e moitas máis 

cousas que o Partido Popular andivo abandeirando, igual ca Vox, igual ca Ciudadanos, e que ben 

ve o resultado que da”. 

 

Seguidamente intervén a Sra. Deputada Dª. María Angeles Teijeiro González, en 

representación do Grupo Provincial Popular, quen manifesta o seguinte: 
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“É unha mágoa que vexan só unha parte, porque están centrando vostedes o discurso nunha 

parte case mínima da moción que é o endurecemento das penas, case chegando a comparalo coa 

pena de prisión permanente, o que lles interesa a vostedes para xustificar dalgún xeito o seu 

posicionamento; darlle as costas a toda esa veciñanza de Lugo que foron vítimas dese problema de 

ocupación ilegal que se está a vivir, que non é que o Partido Popular estea a alarmar. E non estaría 

de máis que fosen vostedes ós barrios que lles citei e que lle explicaran ós veciños porque non 

apoian esta iniciativa”. 

 

Rematado o debate, efectuada a votación, e verificada a mesma, tendo en conta que o Sr. 

Deputado D. Lino Rodríguez Ónega ausentouse da sesión, o que se considera a efectos de votación 

como abstención segundo sinala o artigo 100 do Regulamento de Organizaicón, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, dá o seguinte resultados: votos a favor, 13 (emitidos polos 

señores Deputados do Grupo Provincial Popular, e polo Sr. Deputado non adscrito); abstencións, 

12 (correspondentes ós señores Deputados do Grupo Provincial Socialista, do Grupo Provincial do 

BNG,  e do Sr. Deputado D. Lino Rodríguez Ónega que se encontra ausente do Salón de Plenos). 

Polo que o Presidente declara aprobada por maioría a moción presentada e anteriormente transcrita. 

 

8.- MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL POPULAR, PARA QUE A EXCMA. 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO ENCOMENDÉ Á SOCIEDADE URBANÍSTICA 

PROVINCIAL DE LUGO SA, A REHABILITACIÓN ESTRUTURAL DA “CASONA” DO 

INCIO. 

 

Logo de ver a moción do Grupo Popular a que se refire o epígrafe, que textualmente di o 

seguinte: 

 

“Elena Candia López, na súa calidade de voceira do Grupo Provincial Popular, ó abeiro da 

lexislación vixente, presenta, para o seu debate e aprobación se procede na vindeira sesión 

ordinaria que celebre a corporación provincial, a seguinte Moción para que a Excma. Deputación 

Provincial de Lugo encomende á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A. a rehabilitación 

estrutural da “Casona” do Incio, que se basea nesta 
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Exposición de Motivos  

 

O 27  de novembro de 2006 asinouse un convenio de colaboración entre a Excma. 

Deputación Provincial de Lugo, a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, S.A. (Suplusa) e o 

Concello de O Incio, cuxo obxecto é establecer as liñas de colaboración para o desenvolvemento do 

P1 do solo urbano de O Incio. A tal fin, tal como se recolle na cláusula segunda do dito convenio a 

Sociedade Urbanística comprométese á xestión completa do P1 ata a súa completa execución nos 

seguintes termos: 

 

a) Redactar o proxecto de expropiación previsto no Plan Xeral de O Incio. 

b) Como beneficiaria da expropiación, tal como se recolle na cláusula cuarta do 

convenio, aboar o importe que resulte do prezo certo da expropiación. 

c) Redactar o proxecto de recuperación integral do P1. 

d) Executar as obras a través do empresario seleccionado mediante concurso público. 

 

O establecido nos apartados a) e b) do convenio foron executados no seu día. En data 

02/04/2007 o Pleno do Concello de O Incio acordou a aprobación definitiva do expediente de 

expropiación forzosa e o 30 de abril dese mesmo ano asináronse as actas previas de ocupación dos 

bens do P1. 

 

Desde o ano 2007 en que a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, S.A., é titular do 

inmoble coñecido como “A Casona”, no Incio, por ser a beneficiaria da expropiación que se levou a 

cabo, nin se executou un euro, a pesar de consignalo orzamento tras orzamento, nin se atenderon as 

obrigas, respecto ao mantemento do inmoble que a lexislación impón aos propietarios. 

 

É vergoñento o estado do inmoble, situado no centro da Cruz de O Incio, fronte á Casa 

Consistorial. O estado de abandono é tal que a maleza existente no terreo contiguo á Casona é 

visible por riba das vallas de protección colocadas e invade a beirarrúa. 

 

Son 12 anos os que a Excma. Deputación Provincial de Lugo e a Sociedade Urbanística 

Provincial de Lugo, S.A. levan sen atender as súas responsabilidades como propietaria do edificio. 
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Son 12 anos os que a Excma. Provincial de Lugo e a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, 

S.A. están incumprindo o convenio asinado co Concello de O Incio o 27 de novembro de 2006 e co 

comprometido cos veciños e veciñas de O Incio. 

 

No Pleno da Deputación de Lugo celebrado o 29 de maio de 2018 aprobouse unha moción 

do Grupo Provincial do BNG “para que a Deputación de Lugo proceda a restaurar a “Casona” do 

Incio neste mesmo ano 2018, conservando a súa estrutura actual”, cos seguintes puntos de acordo: 

 

 “1º.- A Deputación de Lugo procederá á restauración e posta en valor da chamada 

“Casona” do Incio e do seu entorno neste mesmo ano 2018, respectando sempre as estruturas e 

construcións actuais, e investindo para elo as cantidades previstas ou, de non ser suficientes, 

incrementadas no importe que fora preciso. 

 2º.- En todo caso, a Deputación de Lugo porá todos os mecanismos necesarios e usará 

todos os recursos ao seu alcance para que esta restauración se leve a cabo neste ano 2018. 

 3º.- A Deputación de Lugo promoverá un novo convenio de colaboración co concello de O 

Incio en relación ao inmoble coñecido como “Casona” de O Incio que recolla, alo menos, os 

seguintes aspectos: 

 - Uso final ao que se adicará o inmoble unha vez recuperado e para o que se 

redactará o proxecto de obra coas súas especificacións concretas. 

  - Marco económico-financeiro e temporal da execución do proxecto. 

 - Trámites a realizar para que a propiedade do ben, e polo tanto, todos os 

dereitos sobre o mesmo, resida no Concello de O Incio.” 

 

No Pleno da Deputación de Lugo celebrado o 26 de xuño de 2018 aprobouse unha moción 

do Grupo Provincial Popular “relativa á rehabilitación da Casona no Concello de O Incio”, cos 

seguintes puntos de acordo: 

 “1º.- Instar á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, S.A. a que proceda á 

contratación da redacción do proxecto básico e de execución que contemple a rehabilitación 

estrutural do edificio existente e de, polo menos, o alpendre derrubado no seu día. 

 2º.- No caso de que os 250.000 euros dispoñibles en Suplusa non fosen suficientes para 

rematar estas obras, a Excma. Deputación Provincial de Lugo aportará a diferencia resultante.” 
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Tendo en conta que dende a celebración do Pleno de maio de 2018 nada se ten feito por 

parte do Goberno da Deputación Provincial de Lugo respecto á Casona, salvo consignar (unha vez 

máis) no Orzamento da Deputación para o ano 2019 a cantidade de 200.000 euros para rehabilitar a 

Casona de O Incio; e tendo en conta a postura clara deste Grupo de que á rehabilitación estrutural 

do edificio  (sen derrubalo) a leve a cabo a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, S.A. (que 

conta na previsión de gastos do seu Orzamento para o exercicio 2019, o cal está incorporado ao 

Orzamento Xeral da Deputación de Lugo para o ano 2019, con 74.446,48 euros de remanentes para 

o P1 O Incio) e que se realice dunha vez por todas co obxectivo de poñer fin ao escandaloso estado 

de deterioro no que se atopa “ A Casona” e, polo tanto, saldar a débeda histórica que a institución 

provincial ten cos veciños e veciñas de O Incio; consideramos necesario que a Excma. Deputación 

Provincial de Lugo encomende á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A. a rehabilitación 

estrutural da “Casona” do Incio para levala a cabo neste ano 2019. 

 

Por todo o anterior, o Grupo Provincial Popular eleva ao Pleno da Deputación Provincial de 

Lugo a presente Moción para que a Excma. Deputación Provincial de Lugo encomende á 

Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A. a rehabilitación estrutural da “Casona” do Incio  e 

proponse a aprobación dos seguinte acordo: 

 

Solicitamos ao pleno da Corporación Provincial a adopción dos seguintes acordo: 

 

1º.- Que a Excma. Deputación Provincial de Lugo encomende á Sociedade Urbanística 

Provincial de Lugo, S.A. a rehabilitación estrutural da “Casona” do Incio para levala a cabo neste 

ano 2019”. 

 

Ante esta moción, por parte do Grupo Provincial Socialista preséntase unha emenda de 

substitución do seguinte teor: 

 

“Proponse emenda de substituciónda  totalidade da proposta presentada nos seguintes 

termos: 
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Acordos: 

 

1.- Esixir á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A. (Suplusa), a cesión con carácter 

inmediato do inmoble coñecido como a “Casona” do Incio do que é titular dende o 2007, en favor 

da Deputación de Lugo. 

 

2.- Realizada a xestión anteriormente descrita, instar á Deputación de Lugo a promover, no 

prazo máximo dun mes a contar dende a cesión do inmoble, dun novo convenio de colaboración co 

Concello de O Incio en relación ca “Casona” que recolla cando menos os seguintes aspectos: 

 

- Uso final ao que se adicará o inmoble unha vez recuperado e para o que se redactará o 

proxecto de obra coas súas especificacións concretas. 

- Marco económico-financeiro e temporal da execución do proxecto. 

- Trámites a realizar para que a propiedade do ben, unha vez rehabilitado respectando ao 

máximo as estruturas e construcións actuais, reverta no Concello de O Incio”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. José Antonio García López, en representación do Grupo 

Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

“Atopámonos ó albor das tres da tarde para falar unha vez máis da Casona do Incio. Unha 

vez máis unha moción sobre unha obra da que xa se falou o ano pasado en dous Plenos desta 

mesma Casa, con dúas votacións e aprobadas sen ningún voto en contra, e que é o paradigma máis 

absoluto da desidia, da falta de competencia, e da absoluta tomadura de pelo por parte do Grupo de 

goberno ós veciños do Incio, a esta Deputación Provincial, ós seus acordos, e a todo. 

 

Estamos a falar dun inmoble que xa tiñamos recordado no ano 2018 en varias ocasións, que 

intentou sacarse do seu derrube hai doce anos cunha iniciativa do por aquel entonces Presidente da 

Deputación de Lugo, Sr. Cacharro Pardo, e mesmo do Alcalde do Incio naquel momento Sr. 

Camino Copa. Pese aos anos pasados, o único certo é que só quedan fotos da Alcaldesa socialista 

con distintos Deputados desta Casa antes de cada elección anunciando que nuns días comezaban as 
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obras, fotos rindo, de xeito absolutamente malintencionada e ata parece que a día de hoxe 

desconsiderada, dos propios veciños; e fotos para xustificar o inxustificable.  

 

Estamos ante unha casa que é o emblema dos veciños do Incio, que tivemos a sorte de 

contar coa súa presencia en maio e en xuño do ano 2018, que estiveron aquí unhas mañás deses 

dous meses nestes plenos, oíndonos a todos falar do importante que era para o Incio a Casona, do 

importante que era comezar xa as obras, e do necesario e absolutamente inxustificable que era o 

retraso das mesmas. 

 

Aquí aprobáronse mocións en maio, a proposta do BNG, sen ningún voto en contra; en 

xuño, a proposta do Grupo Popular, sen ningún voto en contra; e ao lelas prácticamente un ano 

despois case que da vergoña mirarlles ós veciños. Simplemente quero recordar o que se aprobou en 

maio, que votou o Grupo de goberno, con respecto a esa iniciativa na cal no punto primeiro  se 

dicía que  “a Deputación de Lugo procederá á restauración e posta en valor da chamada “Casona” 

do Incio e do seu entorno neste mesmo ano 2018”; dicíase que había que respectar as estruturas das 

construcións; que había que facer os investimentos e incrementar o importe que fora preciso. 

Dicíase tamén que “en todo caso a Deputación porá tódolos mecanismos necesarios e usar tódolos 

recursos ao seu alcance para que esta restauración se leve a cabo no ano 2018”. 

 

Un mes despois aprobabamos noutra nova moción instar á Suplusa, que é o organismo 

titular desa casa, que caeu na absoluta maldición dun Grupo de Goberno e dun Partido Socialista 

enfrascado nos seus problemas, dispostos a destruir a imaxe dunha Institución que tiña sido tan 

importante para Lugo, como é Suplusa, simplemente porque o presidente non é do seu agrado, un 

presidente ó que votaron vostedes, e que agora converte a Suplusa en prácticamente incapaz de 

facer nada; precisamente unha empresa pública que era o orgullo desta Casa e desta provincia, e 

que dende logo ata o momento que empezaron cos seus líos ninguén tiña posto en dúbida; pediron 

a disolución de Suplusa, falaron de competencia desleal, botáronlle a culpa a todo o mundo das 

súas incompetencias, e así estamos. E para non aburrir demasiado con este tema  porque creo que é 

simplemente a sensación que teñen tódolos veciños do Incio de como rin vostedes deles, e mesmo 

da Alcaldesa que é do seu Partido Político, que realmente fan que a súa actuación non sexa xa 

xustificable en ningún sitio dese concello. 
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Agora vemos con estupor unha emenda instando a que admitamos unha emenda de 

substitución co que vostedes dixeron hai prácticamente un ano, aquilo de que había que definir o 

uso final, pois non sei cando o pensan definir ou quen queren que llo defina; que tiñan que facer un 

marco económico e financeiro temporal, que non sei moi ben o que queren dicir, o único que 

sabemos é que nos Orzamentos deste ano hai menos diñeiro para iniciar as obras que hai un ano, 

non sei se é a iso ó que se referían co do marco económico e financiero, que soa ben para enganar á 

xente pero á  hora da verdade é unha tomadura de pelo. 

 

E mesmo falan dos trámites para facer a cesión, a cesión de que?, dunha ruiña?; vostedes 

saben que o 6 de xaneiro deste mesmo ano, sete meses despois de aprobar a moción, houbo un 

novo derrube nesa casa?, saben que os veciños puxeron doce veas?,  por doce anos que leva esta 

Deputación tomándolle o pelo ós veciños do Incio, saben algo diso?. E véñennos con esta emenda 

de substitución, mire, hai cousas que se poden defender mellor ou peor, pero isto é rirse 

literalmente de todos, porque veñen emendar o que xa vostedes acordaron en maio, o famoso uso, o 

famoso marco financeiro, a famosa cesión. E veñen poñer en dúbida unha vez máis as funcións de 

Suplusa, co seu lío interno e co seu rolo, que está acabando con calquera iniciativa que esta 

empresa pública durante moitos anos levou exemplarmente. 

 

A moción é clara, a casa estase derrubando, mesmo o representante do BNG creo recordar 

que en maio tiña dito con bo criterio: “imos aprobar isto pero en setembro imos ver que levan feito 

vostedes”; e o que levan feito vostedes é tan absolutamente nada que son capaces de presentarnos 

unha emenda de substitución coas mesmas lerias de hai un ano; imaxino que en maio ou en abril 

deste ano, que vostedes fan a típica foto no Incio anunciando as novas obras, que so tivo algo de 

realidade unha vez que foi meter unha pá e destruir un alpendre que estaba protexido por 

Patrimonio, que por certo teñen que recuperar e rehabilitar; supoño que esta vez xa non volverán 

coa famosa foto. 

 

O único que sabemos é que os veciños do Incio xa non cren nesta Deputación e neses 

acordos, pero é normal; aquí houbo mocións por parte de tódolos Partidos, nós levamos doce anos 

reclamando esta iniciativa do Partido Popular que tiña sido acollida de xeito favorable por parte 
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desta Deputación cando houbo o cambio de goberno, cando o Sr. Besteiro empezou anunciando xa 

o inicio da obra. 

 

Para rematar, insistir na absoluta necesidade de facer un proxecto de rehabilitación, e non 

como se pretendía de facer unha casa nova, iso  non é o que queren os veciños, ese non era o 

espírito que tiñamos acollido nas dúas mocións, tanto na de maio coma na de xuño. Polo tanto non 

tomen máis o pelo, fagamos esa encomenda a Suplusa para que faga ese proxecto de rehabilitación; 

e por suposto deixemos de darlle voltas e dotemos a Suplusa dos medios económicos suficientes 

para levar estas obras adiante, e non sigan tomándolle o pelo ós veciños do Incio”. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Pablo Rivera Capón, en representación do Grupo 

Provincial Socialista, no seguinte sentido: 

 

“Alégrome Sr. García de que rematara o expectáculo, non me estraña que o CIS diga que o 

segundo problema para os españois sexamos os políticos; sobre todo cando estas emendas que se 

presentan estanlle a dar a solución, e vostedes e moitos dos seus compañeiros, que son membros do 

Consello de Suplusa, teñen diante a mellor das solucións. Calquera outra cousa que diste do que se 

propón nesta emenda de substitución que,  como moi ben dixo, prácticamente permanece 

inalterable dende o ano 2018 que se levou en dúas ocasións, é  dicirlle aos veciños do Incio que non 

se vai poder materializar nada do que se propón. 

 

Dende logo vostedes mesmos recoñecen nesa proposta que a titularidade do inmoble 

chamado a “Casona do Incio” pertence á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo SA, Suplusa; 

polo tanto o que nós pedimos, e que é bastante fácil de entender, é a única solución viable para 

rehabilitala estruturalmente, se é que dende o punto de vista técnico se pode acometer esa 

rehabilitación estrutural,  é que Suplusa realice esa cesión con carácter inmediato; é a única 

solución que ten, cederlle á Deputación porque nós comprometémonos como goberno, no prazo 

dun mes dende que vostedes cedan o inmoble, a promover un novo convenio de colaboración co 

concello do Incio para, entre outros aspectos, definir o uso final ó que se vai destinar ese inmoble, o 

marco económico financiero no que nos movemos, do que tampouco está dicindo toda a verdade 

porque ese marco económico financiero xa a día de hoxe nos propios Orzamentos da Deputación 
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está claramente definido con 200.000 euros; e lóxicamente de acordo e respectando sempre a 

autonomía local do concello do Incio, supoño que lle terán que dar algún tema de campaña ó seu 

candidato, tratar de cederlla ó concello do Incio para que utilice esa Casona segundo se estableceu 

nos seus fins. 

 

Creo que o respecto á autonomía local é o único camiño, e calquera que pense outra cousa 

distinta do que se plantexa nesta emenda de substitución está completamente equivocado. E 

tampouco di toda a verdade porque dende logo se vostede, que é licenciado en dereito, sostén que 

se lle pode encomendar a unha entidade como Suplusa a rehabilitación estrutural do inmoble cando 

hai un acordo da Xunta de Goberno de 9 de marzo onde se declara a perda da condición de medio 

propio, se iso non é enganar ós veciños do Incio, apaga e vámonos. 

 

Por tanto cedan a casa, propóñano, cheguemos a un acordo conxunto, conselleiros 

delegados, presidente de Suplusa, membros da Corporación, porque iso o imos apoiar e 

comprometémonos a que no prazo dun mes teremos ese novo convenio asinado; hai unha dotación 

económica para tal fin; definiremos o uso, redactaremos o proxecto, e por fin se levará a cabo. Esa 

é a solución que se lle dá, que xa se defendeu en mais dunha ocasión, que sempre sostivemos e que 

sempre imos manter. Dicir o contrario, ou plantexar o que vostedes plantexan, é inviable neste 

momento”. 

 

Neste momento incorpórase á sesión o Sr. Deputado D. Lino Rodríguez Ónega. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo 

Provincial do BNG, no seguinte sentido: 

 

“Neste asunto eu teño un grave problema, que poucas veces acontece, e é que os dous 

voceiros que me precederon teñen certa parte de razón. Por unha banda o que dicía o, neste caso,  

voceiro do Grupo Popular, o Sr. García, aínda que non é normal nas cuestións que defende 

habitualmente, pero neste caso comparto prácticamente o 100% do que dixo; é máis, incluso me 

autocensuro porque é certo que cando se aprobou a moción manifestei que vixiariamos o 

cumprimento e que en setembro volveriamos preguntar; e tamén é certo que hai unhas semanas, 
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estando no Incio cunhas persoas, me comprometín a preguntar neste propio Pleno polo tema, e 

unha vez vista a moción do Grupo Popular xa non tiña moito sentido; pero é verdade todo canto 

dixo do abandono, da tomadura de pelo, de que está caendo, de que pronto non vai haber nada que 

rehabilitar, etc., o das promesas incumpridas é completamente certo. 

 

Pero tamén é certo o que está a dicir o Sr. Rivera; nós, non sei se equivocadamente ou non, 

cremos que calquera decisión que neste momento, dada a inseguridade xurídica existente, poda 

tomar Suplusa pode quedar anulada ou alterada polo xulgado en calquera momento, co cal 

tampouco ten ningún sentindo que isto se lle encomende a Suplusa porque prácticamente é garantir 

que non se vai facer nada. Eu tamén entendo, sen ser avogado e sen ser moi experto en leis, que é 

posible que a Deputación tampouco poda facer ese traballo sen que Suplusa lle ceda os dereitos que 

puidera ter, pero non será tan difícil poñerse de acordo, o caso é que a Deputación se poña a facelo 

polo método que queira; e non creo que Suplusa, se realmente a Deputación quixera abordar de 

verdade ese traballo, lle puxera problemas en cederlle o inmoble, outra cousa é que realmente haxa 

vontade política de facelo, aínda que vistos os antecedentes é complicado, pero se lle asignamos 

unha cantidade de diñeiro, que non poda ser gastada noutra cousa, ó mellor ata se animan a 

empezar o traballo para que o goberno que veña a continuación o poida continuar. 

 

En todo caso a opción que nos queda nesta disxuntiva que se nos presenta é a de absternos, 

porque ten razón o Sr. García de que non se fixo nada e hai que facelo xa, pero ó mesmo tempo a 

solución que propón nós cremos honradamente, e insisto en que non sei se nos equivocamos ou 

non, o tempo o dirá, que é completamente equivocada porque non tería ningún tipo de futuro, sería 

o mellor camiño para que realmente non se fixera nada. En todo caso a solución viría porque 

Suplusa lle ceda á Deputación e a Deputación o faga. Pero vai ser difícil de explicarlle ós veciños 

do Incio como é posible que isto estea nun caixón sen saída”. 

 

Intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, no seguinte sentido: 

 

“Vou terminar como empecei no Pleno de 26 de xuño de 2018; unha vez máis estamos 

discutindo se son galgos ou podencos, e rematando “entre todos la mataron y ella sola se murió”.  
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Estamos falando dun tema que ven do ano 2006, e doce anos despois non hai solución. Eu 

asumo, porque non me queda outro remedio, a parte que me corresponde dos oito anos de goberno 

pasados, e non vou explicar porque non se fixo porque non está aquí a persoa a quen llo podería 

dicir, e incluso sería desleal pola miña parte desvelar conversas privadas, pero a realidade está aí.  

 

Cando eu entro de presidente, hai un ano, é un problema que me preocupa e, como espuxen 

naquel Pleno, preocúpame básicamente porque, como dixo o voceiro do Grupo Popular, está nunha 

ruíña estrutural, está caendo por todos lados e pode provocar un accidente, e sería unha 

responsabilidade que teriamos non sei se o presidente ou os conselleiros de Suplusa. 

 

Dende o primeiro momento e en numerosas reunións do Consello, empezando polo 15 de 

febreiro de 2018, informase  sobre as actuacións realizadas sobre o desenvolvemento do polígono 

un do Incio, e alí acórdase por unanimidade de tódolos conselleiros a inversión das cantidades 

consignadas procedéndose a tal fin á redacción do proxecto de reconstrución da Casona, así como a 

eliminación dos edificios que se atopan ó seu lado e que están en situación perigosa.  Nada delo se 

levou a cabo. 

 

O 17 de abril do mesmo ano encárgase o  proxecto para a construción da Casona do 

polígono un do Incio, aí hai desacordo sobre a proposta que levaba este presidente e acórdase 

deixar o asunto sobre a mesa; seguimos sen buscar solucións. 

 

O día 24 de maio de 2018, no punto dous dase conta da reunión que se celebrou cos Grupos 

Políticos da Corporación Municipal do Incio sobre a actuación no polígono un “a Casona” do Plan 

Xeral deste municipio, aprobación do proxecto de intervención; onde ademáis non só están os 

Grupos que forman parte do Goberno e da oposición no Incio senón que se invita ós que non teñen 

representación, como é un representante do Bloque Nacionalista Galego. E alí, a pesares das 

advertencias da xerencia para recordar que é unha obriga de todo propietario manter as edificacións 

en condicións de seguridade, de salubridade e ornato, votan todos en contra desa proposta e só vota 

a favor o presidente, Manuel Martínez. Esta é a realidade, e seguimos a darlle voltas.  
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Eu aquí vou facer como fixo Beltrán Duguesclín, cando dixo “ni quito ni pongo rey”, pero 

solucioneno, porque eu creo que a solución que se tiña proposto por este presidente, que non tivo 

apoio, era razonable e pragmática a un problema que dura doce anos; eu como quedei só, para 

evitar a miña responsabilidade, votei en contra, e agora voume abster, porque a mín dáme igual que 

a faga Suplusa coma que o faga a Deputación. 

 

Agora vou rebater as afirmacións que se fan por parte do voceiro do Partido Socialista, que 

creo que non se axustan á realidade; e ademáis alégrome de que estea aquí a interventora porque 

poderá dar fe de que o que digo eu é certo ou é mentira; porque aquí esíxese a Suplusa a cesión con 

carácter inmediato do inmoble coñecido como a “Casona”; tamén é verdade que non o levaron 

aínda ó xulgado, non sei se isto é de okupas ou non, pero a un propietario dunha propiedade que se 

lle esixe con carácter inmediato non sei como se chama isto. Cando ademáis se incumpre a 

lexislación vixente señor voceiro do Grupo Socialista, o que pide vostede é ilegal, e voulle explicar 

porqué. 

 

Suplusa non puido arreglalo entre outras cousas tamén porque, nesa política de 

criminalización, de afogar a Suplusa, no Presuposto deste ano sacáronlle os cartos a Suplusa que 

era propietaria da Casona e quedaron con eles, non sei para que, porque por esta vía ilegal non van 

poder arreglar a Casona. Se non me equivoco, Suplusa é unha sociedade anónima, entonces unha 

sociedade anónima non pode ceder nada agás que se compense o custe; se vostedes indemnizan a 

Suplusa por ese terreo obviamente, se o consello de Suplusa o aproba, vailles ceder a casa; Suplusa 

ten que ter un retorno por ese custe do solar, iso é o que di a lexislación vixente; e pensando mal, 

porque últimamente coas labazadas que me levan dado denunciándonos tódolos días no xulgado, 

un xa está mosqueado, salvo que queiran que fagamos unha malversación pública e acusarnos outra 

vez de responsabilidade patrimonial por non defender o patrimonio de Suplusa.  Igual que minte 

cando di que non temos encomenda de xestión, iso vaino arranxar o xulgado; a Xunta de Goberno 

non ten competencias para quitarlle a encomenda de xestión a Suplusa, é competencia do Pleno.  

 

E para que fora legal a Deputación tería que adquirila polo seu prezo xusto, a forma de 

adquisición normal sería un concurso; e incluso gustaríame que a interventora fixera un informe 

sobre isto; a adquisición directa é posible en determinadas circunstancias de interese público, pero 
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actualmente ademáis a Casona e os seus usos están regulados no PXOM, e non se fala en ningún 

momento nese PXOM de uso público, non ten ningún uso público; entendo que haberá que 

modificar o PXOM co cal ad calendas graecas, ou en roman paladino “seguir mareando a perdíz”. 

E parece mentira que o Sr. Conde, presidente de Suplusa durante dous anos e medio, e vostede que 

defende a moción, saiban tan pouco do funcionamento de Suplusa e de como teñen que actuar en 

Suplusa, aínda que vostede está desculpado porque non é conselleiro, había outras conselleiras que 

levan doce anos e que tamén podían ter defendido a moción, e se non o fixeron e lle empaquetaron 

o morto por algo sería. 

 

En resumo, o único que puxo unha solución sobre a mesa foi este presidente, que non a 

quixo ninguén, debía ser moi mala”. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. José Antonio García López, en representación do 

Grupo Provincial Popular, para dicir o seguinte: 

 

“O Sr. Rivera falaba do CIS, e dicía que o dos políticos era o terceiro problema, 

efectivamente é un problema grave sobre todo nas actuacións dalgúns de vostedes durante moitos 

anos nun caso coma este. En todo caso recoméndolle que non lle faga moito caso ó CIS porque 

pronto os van levantar dese soño dos datos do CIS. 

 

En canto á súa proposta, non só é ilegal senón tamén inmoral; porque non están vostedes 

lexitimados para esixirlle ó propietario esa cesión de forma gratuíta; en segundo lugar porque 

ademáis, aparte de ser ilegal, esa cesión nin sequera soluciona ningún dos problemas que despois 

quedan pendentes para o seu traslado, co cal veñen tomarlle o pelo unha vez máis ós veciños do 

Incio durante doce anos con isto, e  veñen agora con esta proposta.  

 

E, atención á súa proposta, porque di que o que hai que cambiar é facer un novo convenio, 

cando do pouco que se fixo o único que segue valendo é a intención que plasmaron a Deputación 

Provincial e o Concello do Incio hai doce anos nun convenio, entonces qué tomadura de pelo é esta 

de que existe un marco económico financeiro con 200.000 euros que aínda é menos có de hai dous, 

tres, ou catro anos, para facer algo coa Casona do Incio?, non lles cae a cara de vergoña de seguir 
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tomándolle o pelo ós veciños do Incio e á súa Alcaldesa, que presuntamente é do seu Partido?, que 

incluso eu penso que ata actúa de mellor  fe ca vostedes, e non é que teña moita confianza nela pero 

o certo é que tanta pose durante doce anos desta Deputación co Partido Socialista no goberno non é 

posible.  

 

A súa proposta, doce anos despois, é apelar á inseguridade xurídica, pero quen crearon a 

inseguridade xurídica sobre Suplusa foron vostedes e os seus follóns; foron vostedes, coas súas 

denuncias, cos seus acordos en Xunta de Goberno, que nada falaban deste caso senón das 

residencias, e xa ve vostede onde están agora as residencias desta provincia despois das súas 

dúbidas sobre Suplusa; pensan que alguén nesta provincia, dende a Costa ata a Ribeira Sacra, non 

saben porqué son os follóns que teñen vostedes con Suplusa?, aíndan pensa que é a inseguridade 

xurídica?, a inseguridade xurídica que crean vostedes con denuncias, con ameazas, con demandas, 

que van perdendo sistemáticamente todas, a iso se refire?. 

 

Esa é a situación na que estamos, vostedes son os únicos que crean inseguridade xurídica e 

política nesta provincia; van pasar aínda anos ata que vostedes tomen en serio esta obra?, van 

seguir os veciños poñendo veas?, esa é a súa solución?. Unha cesión gratuíta ilegal, iso é o que 

propoñen, cando vostedes durante doce anos tiveron a presidencia de Suplusa e a desta Deputación 

concentradas na mesma persoa, e sen ningunha dúbida sobre Suplusa, sen ningunha dúbida das 

súas competencias, e tampouco foron capaces daquela de facelo; porque agora veñen apelar á 

inseguridade xurídica que crearon vostedes, e cando había esa presunta seguridade xurídica nada 

fixeron tampouco. 

 

Onde está ese modelo económico financeiro para levar a cabo estas obras durante doce 

anos?, ou é que este problelma apareceu en maio de 2018?; onde está definido durante doce anos 

pola Alcaldesa do Incio e polo goberno da Deputación o uso que se vai levar a cabo na Casona do 

Incio?; onde estaban vostedes estes doce anos?; porque agora todo pasa polos problemas da 

inseguridade xurídica dende que vostedes empezaron a denunciar a Suplusa, onde estaban antes?, 

cal era antes o problema?, non había ningún problema como non o hai agora, o único que hai que 

ter é unha mínima vontade de cumprir cos veciños en non ir rirse.  
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E a vostede, que representa a aquela comarca igual ca mín, debería caerlle a cara de 

vergoña  de vir con este papel, porque ademáis ten vostede unha Alcaldesa socialista no Incio, e 

coñece ou debería coñecer o que pensan os veciños do Incio de como está este inmoble, o que 

pensan das veas que puxeron e o que viron en xaneiro deste ano cando se desprendeu un novo trozo 

desa casa; ou o que pensan da mañá de maio na que nos estiveron escoitando cinco horas e parecía 

que todo quedaba amañado; ou en xuño cando volvemos traer outra moción, e parecía que estaba 

todo amañado; e un ano despois, porque os interpelamos de novo volven falar da necesidade de 

definir o uso. 

 

Por tanto, tomen en serio esta casa antes de que acabe de caer; tomen en serio  ós veciños 

do Incio que son poucos pero é un Concello moi respectable dunha comarca moi respectable”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Pablo Rivera Capón, en representación do 

Grupo Provincial Socialista, para dicir o seguinte: 

 

“Creo que vostedes teñen un certo complexo de non asumir que Suplusa xa non é medio 

propio desta Institución, e todo iso cambia os aspectos xurídicos e legais ós que vostedes están 

facendo referenza; se non é medio propio todo cambia, deberían sabelo,  e tampouco fai falla ser 

moi listo para saber que todo iso que din vostedes que é ilegal ó mellor non o é tanto cando se 

deixa de perder esa condición de medio propio, cuestión na que non vou afondar. 

 

Insisto, a solución está enriba da mesa e, como adoita dicir aquí o meu compañeiro da 

esquerda  “ni chicha ni limoná”, ou o compañeiro García “están mareando a perdíz”; non é medio 

propio, o contexto xurídico cambiou completamente, co cal hai unha serie de cuestións que se 

poden abordar dun xeito diferente. 

 

Ademáis hai outro tema, o marco económico financeiro, non sei se o viu o Sr. García, está 

no Orzamento da Deputación de Lugo con 200.000  euros, por tanto máis claro có que se lle está 

plantexando non pode estar. E como dixo o presidente de Suplusa, que lle daba igual que se faga 

dunha maneira ou doutra, pois se lle dá igual entonces no próximo Consello cedan esta casa, ou  
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inicien os trámites oportunos, que seguramente teñen capacidade, se quixeran, para asesorarse ou 

preguntarlle a quen ás veces lles asesora, para poder facelo, porque todo é posible se hai vontade.  

 

A solución está enriba da mesa;  porque unha e outra vez se están plantexando varias 

cuestións, como o modelo económico financiero, rehabilitación estrutural, todos sabemos que é 

importante, estivemos alí, sabemos que caeu, no fai falla reiterar que somos Deputados da comarca; 

supoño que, e non dubido de vostede, como Deputado da comarca tratará de defender sempre por 

riba de calquera outra cousa a súa comarca, porque iso tamén o fago eu; outra cousa é que cadaún 

de nós teñamos estilos distintos e o fagamos mellor ou peor. 

 

En definitiva, creo que é unha oportunidade histórica para dicirlle ós veciños do Incio que 

teñen unha solución enriba da mesa, se non o fan serán cómplices de que esa solución non saia 

adiante; e teñen enriba da mesa unha oportunidade clara. E non se preocupe polas veas, Sr. García, 

que puxeron doce e ó mellor hai que poñer unha máis; e espero que actúen con auténtica 

responsabilidade”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo Provincial do BNG, 

para dicir o seguinte: 

 

“Xa o Sr. García o dicía, que lle botaba a culpa neste caso ó Partido Socialista, eu non digo 

que non a teña, da inseguridade xurídica que hai en Suplusa, pero está recoñecendo que 

evidentemente existe unha inseguridade xurídica, porque iso é innegable e non ten ningunha 

dúbida, co cal nós insistimos no que diciamos antes que facerlle a encomenda a Suplusa sería un 

canellón sen saída que non levaría a ningures e nos condenaría a unha vía morta neste momento, 

non digo que dentro dun ano ou dous que os veciños do Incio sigan esperando e sexa a solución, 

pero neste momento dende logo  non o é. 

 

Dicía o Sr. Martínez que quedou só defendendo o proxecto que levaba, non só era porque 

levaba o proxecto para que o fixera Suplusa naquel momento senón que era tamén, porque aí si que 

participei eu ó principio, polo proxecto que presentaban  que ninguén o quería no Incio, era tirar a 

Casona e facer unha “reproducción” e incluso un pouco máis atrás de onde está agora mesmo; neste 
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Pleno aprobamos que iso non era a solución senón que o que había que facer era restaurar o que 

había aínda que iso levara consigo un custe engadido. 

 

Por outra banda, lembro unha conversa que tivera ó respecto co anterior Secretario, co Sr. 

Cristóbal, sobre este tema, el por exemplo defendía de xeito categórico que a encomenda que no 

seu momento se fixera a Suplusa sobre a Casona do Incio estaba extinguida por non terse feito nada 

durante uns anos, e mentres non se diga o contrario, ou a señora Secretaria actual o contradiga, 

teóricamente o que din os técnicos é o correcto, co cal non ten moito sentido persistir nesa liña. 

 

E para rematar dicir que se realmente hai unha auténtica intención de solucionar o 

problema por parte do Sr. Presidente, o que ten que facer é convocar ós voceiros dos Grupos que 

estamos aquí presentes, á Sra. Secretaria e á Sra. Interventora, se quere ó xefe da asesoría xurídica, 

ou a quen considere oportuno; e, vista a boa vontade de Suplusa e, polo que se di, a vontade da 

Deputación, de solucionar o tema, que entre todos se busque unha solución política porque se hai 

vontade pode facerse, pero ten que haber vontade por tódalas partes, e entendo que polo que aquí se 

di todo o mundo ten boa disposición, polo tanto que se execute, que xunte a todos e que de aí saia 

unha solución para que neste ano comecen as obras de restauración desa casa; é a única solución e 

sen iso non haberá Casona do Incio nin este ano nin o que ven”. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, para dicir 

o seguinte: 

 

“Suplusa é medio propio, gústelle ou non, e xa o decidirá o xulgado, e voulle explicar 

porque. Xa lle mandamos un escrito bastante detallado do tema, “al Pleno de la Diputación le 

corresponde el control y fiscalización de la actuación de los órganos de gobierno provinciales, con 

más motivo le compete dicho control y fiscalización sobre la actuación del Consejo de 

Administración de Suplusa cuando goza de la plena atribución de nombrar sin conocimiento alguno 

los miembros del citado órgano..”; “.. a tales efectos el artículo 28.1.e) del Real Decreto 781/86 

dispone que además de las señaladas en el artículo 33.2. de la Ley de Bases de Réximen Local, 

corresponde al Pleno de la Corporación  Provincial la provincialización de servicios”;  “el artículo 
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57.21).30)  del Reglamento Orgánico dispone que compete al Pleno de la Diputación la aprobación 

de las formas de gestión de servicios”; fala do Pleno da Deputación nunca da Xunta de Goberno . 

 

“La adopción de cualquier acuerdo relativo a la forma de gestión de un servicio público o 

la modificación de la misma es competencia del Pleno de la Corporación..”, que é este órgano non 

a Xunta de Goberno. “Previo pronunciamiento sobre la declaración de la pérdida de la condición de 

medio personificado, debe tramitarse e instruirse el pertinente expediente en el que se intente 

acreditar aquel incumplimiento que comporta la reiterada pérdida, expediente que sin duda alguna 

puede incoar la Presidencia provincial, pero una vez ultimado tiene que remitirse al Pleno de la 

Diputación”.  Nada diso se di porque vostedes utilízano todo onde teñen maioría claramente, que é 

na Xunta de Goberno, e gobernan a golpe de Decreto e de Xunta de Goberno.  

 

E podía lerlles máis, pero xa llelo deixaron claro un par de Autos que teñen, e supoño que 

por esa vía virán os demáis; pero xa llelo dixen tamén ó principio, e eu en Suplusa teño un voto só 

e son presidente cos seus votos, se nalgún momento lles dá a razón o xulgado ós dous minutos van 

ter todo aquí, pero moito me temo que non vai ser así, e podo equivocarme, pero dáme a sensación 

de que, vistos os antecedentes dos Autos que hai, o Pleno da Corporación é o que ten que tomar as 

decisións; é máis, teñen aí agochado un Regulameto, do que xa pasaron tódolos prazos e xa tiña 

que ter vido ó Pleno e non veu, no que se reitera o que xa di no actual, que eses temas son 

competencia do Pleno. Imaxine que gobernara o Bloque ou eu, sen ningún apoio, poñería unha 

Xunta de Goberno de un ou de dous e tomaría as decisións, e os demáis que digan o que queiran. 

 

Pero ademáis o que se nos está pedindo  que figura na segunda parte: “uso final ao que se 

adicará”, “marco económico financeiro”, é marear a perdíz, é non facelo, porque esta lexislatura 

remata en maio e non lles dá tempo a todo iso; están enganando ós veciños do Incio,  á Alcaldesa, e 

trata de enganarnos a nós. E aquí quero dicirlle ó Sr. Ferreiro que non era certo que todo o pobo de 

Incio estaba en contra da solución, ímoslle chamar, “Martínez”, había ata certo consenso en facer 

esa actuación, outra cousa é que non fora do agrado de vostedes que prefiren rehabilitar un edificio 

que está a metade soterrado e que invade terreo público, pero iso xa o decidirá o Consello.  
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E,  Sr. Ferreiro, isto hai que dicilo no Consello de Suplusa, porque está moi ben dicilo aquí 

pero ó  Consello de Administración, tanto uns coma outros, non van; imaxine que eu, como son 

Deputado e perdo as votacións, resulta que non veño aquí, onde está a miña responsabilidade?, se a 

cousa vai ben vou ós órganos e opino, e se vai mal escapo. Sexan responsables, e se o queren 

arreglar que pola Secretaría ou a Intervención se informe das posibilidades que hai de cederlles o 

terreo, porque senón empezamos incluso a cederlles ós concellos algún parque empresarial porque 

estamos desexando desfacernos deles”. 

 

Neste momento auséntase da sesión o Sr. Deputado D. Lino Rodríguez Ónega. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. José Antonio García López, en representación do Grupo 

Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

“Queda demostrado neste debate que o Partido Socialista non vai rehabilitar a Casona do 

Incio, non o vai facer nin dende o goberno do Incio, o cal cambiará en maio, nin dende a 

Deputación; levan doce anos enganando á xente, e agora veñen cunha proposta ilegal.  

 

E ademáis, Sr. Rivera, con tódolos respectos, vostede utiliza unha prepotencia que non lle 

recomendo a ninguén; asevera aquí que Suplusa non é medio propio, iso si, sen ningún acordo 

deste Pleno, que é quen orgánica e competencialmente ten esa decisión e non vostede nin vostedes 

doce, non se pode; e tampouco sen ningunha resolución xudicial  nese sentido, por tanto a día de 

hoxe non cabe ningunha dúbida de que Suplusa é medio propio. Vostedes non poden con Suplusa 

nin política nin xudicialmente a día de hoxe, polo que a única solución, se se quere facer algo nun 

prazo razonable, é que o propietario desa casa, que é Suplusa, a arregle. Polo tanto escusas de mal 

pagador, e así lles irá”. 

 

Rematado o debate, efectuada a votación, e verificada a mesma, tendo en conta que o Sr. 

Deputado D. Lino Rodríguez Ónega ausentouse da sesión, o que se considera a efectos de votación 

como abstención segundo sinala o artigo 100 do Regulamento de Organizaicón, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, dá o seguinte resultados: votos a favor, 12 (emitidos polos 

señores Deputados do Grupo Provincial Popular); votos en contra, 9 (emitidos polos señores 
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Deputados do Grupo Provincial Socialista); abstencións, 4 (correspondentes ós señores Deputados 

do Grupo Provincial do BNG, do Sr. Deputado non adscrito, e  do Sr. Deputado D. Lino Rodríguez 

Ónega que se encontra ausente do Salón de Plenos). Polo que o Presidente declara aprobada por 

maioría a moción presentada e anteriormente transcrita. 

 

9.- MOCIÓN DO SR. DEPUTADO NON ADSCRITO, PARA O REQUIRIMENTO 

AO CONCELLO DE LUGO PARA REMITIR Á XUNTA DE GALICIA O PLAN PARCIAL 

DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO S-13R 

 

Logo de ver a moción do Sr. Deputado non adscrito sinalada no epígrafe, do seguinte teor: 

 

“Manuel Martínez Núñez, Diputado Provincial, ao abeiro do disposto no artigo 130 e 

seguintes do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, propón ao Pleno a 

adopción da seguinte Moción: 

 

Parte Expositiva: 

 

Antecedentes. 

 

1. El cinco de febrero de 2003 la Diputación Provincial de Lugo y la Confederación 

Hidrografía del Norte del Ministerio de Medio Ambiente, suscribieron un Convenio de 

Colaboración por el que la Confederación Hidrográfica se comprometía a financiar el 70% 

del importe de las obras recogidas en el "Proyecto de acondicionamiento del cauce y 

márgenes del rio Rato entre los parques de Paradai y Sagrado Corazón (Lugo) por un 

importe de 1.706.968,86. Estas obras pretendían según la parte expositiva del Convenio la 

recuperación de 4,5 Ha de suelo en el entorno del Rio Rato muy deteriorados en aquel 

momento y de gran interés desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, creando 

con la actuación una zona verde de esparcimiento vital para la zona Norte de la ciudad, 

alrededor de la cuenca del rio Rato en su tramo mas urbano.  
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La Diputación Provincial de Lugo (clausula tercera del Convenio) se comprometía a 

aportar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, conforme al proyecto 

aprobado por la Confederación Hidrográfica del Norte. 

2. La Diputación Provincial de Lugo inicio el proceso de adquisición de terrenos en un primer 

momento por compraventa a un precio único fijado administrativamente. 

Durante este proceso se solicitaron, ante el Ayuntamiento de Lugo, varias Licencias de 

Segregación para la compra de los terrenos incluidos dentro de la delimitación del 

proyecto. 

3. El Ayuntamiento de Lugo, denegó las citadas Licencias basando su resolución  en la 

necesidad de redactar, tramitar y aprobar el planeamiento de desarrollo, un Plan de 

Sectorización es este caso, motivo por el cual, la Diputación a través de la Sociedad 

Urbanística Provincial de Lugo redactó el citado planeamiento que envió por primera vez 

al Ayuntamiento, con el fin último de adquirir los terrenos que tenía que poner a 

disposición de la Confederación en marzo del año 2004. 

 

Desde el año 2004, en que se envío el PLAN PARCIAL PARA El DESARROLLO 

SUBSECTOR “B” ESTE “C”, conocido popularmente como PLAN PARADAI, este ha sufrido 

todo tipo de vicisitudes administrativas, políticas y judiciales, que han creado serios perjuicios 

tanto al Concello, como a la Diputación y a su ente dependiente, SUPLUSA, que tras la 

construcción del Parque, "subastó" la edificabilidad del Sector, que por lo tanto pertenece a un 

tercero que no puede ejercer sus derechos y que sufre, también, las consecuencias de la inactividad 

del Ayuntamiento de Lugo. 

  

Tras el acuerdo plenario de aprobación del Plan de Sectorización, de 28 de junio de 2006, y 

en el mes de octubre de ese mismo año varios propietarios del Polígono 2 del Sector desarrollado 

presentan un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del Plan. 

 

La sentencia de 12 de febrero de 2009 desestima todos los motivos de recurso planteados 

por los demandantes, pero detecta un error que el Ayuntamiento pasó por alto en la distribución de 

aprovechamiento atribuible a la Administración, correspondiente a cada Polígono, que motiva una 

sentencia por la que se anula el Plan. 
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El Ayuntamiento desestima todas las soluciones planteadas por la Diputación en las 

numerosas reuniones que tuvieron lugar y da como única solución volver a empezar, obligando a la 

Diputación a redactar un nuevo documento e instar al Ayuntamiento a la tramitación de un nuevo 

Plan. 

 

El 4 de diciembre de 2012,tuvo entrada  en el Ayuntamiento de Lugo  y +se entrega para su 

tramitación un nuevo documento (Plan de Sectorización) para el desarrollo del Subsector B del 

Sector Este C de Paradai. 

 

En el mes de septiembre de 2017, no se había recibido ni en la Diputación de Lugo, ni en 

su ente instrumental SUPLUSA, ningún informe, notificación, resolución, etc por parte del 

Ayuntamiento respecto a la tramitación de este expediente. 

 

Desde septiembre de 2017 hasta junio de 2018 tienen lugar varias reuniones con los 

responsables políticos del Área correspondiente del Ayuntamiento de Lugo (Área de Urbanismo) y 

con los funcionarios que participarían en la tramitación del Plan, que nos indican que a pesar de la 

completa inactividad por parte del Ayuntamiento de Lugo, todo lo actuado a este momento no sirve 

para nada y que debemos empezar de nuevo, redactando y tramitando un tercer documento. 

 

Este documento fue consensuado durante el periodo de redacción con el Ayuntamiento de 

Lugo, con los técnicos del cual se mantuvieron numerosas reuniones. 

 

Este tercer documento fue entregado en el Registro del Ayuntamiento de Lugo el pasado 12 

de junio de 2018, sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna notificación sobre su tramitación. 

Tampoco se tiene constancia, al no aparecer publicado en la web oficial de la Comunidad 

Autónoma para este fin, que el Ayuntamiento haya iniciado la tramitación ambiental del Plan. 

A continuación se hace un resumen de los principales trámites realizados por las distintas 

administraciones implicadas para la tramitación de cada uno de los tres documentos redactados 

hasta ahora. 
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REMITENTE RECEPTOR ASUNTO FECHA RECEPCIÓN/ENVÍO 

DEPUTACIÓN DE 

LUGO 

CONCELLO DE 

LUGO 

ENVIO PLAN PARCIAL PARA 

DESARROLLO SUBSECTOR “B” ESTE “C”  

16/03/2004 

CONCELLO DE 

LUGO 

DEPUTACIÓN DE 

LUGO 
ACORDO JGL 23/02/2005 APROBACIÓN 

INICIAL DO PLAN PARCIAL DO 

SUBSECTOR B DO SECTOR DE SOLO 

URBANIZABLE “ESTE C". 

10/03/2005 

CONCELLO DE 
LUGO 

A/A DNA. 
MONICA  

SOLICITUD INFORME ALEGACIÓNS  (escrito con fecha 15/06/2005) 

DEPUTACIÓN DE 

LUGO 

CONCELLO DE 

LUGO 

INFORME A LAS ALEGACIONES 

PRESENTADAS DURANTE LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL EXPTE. 

PLAN PARCIAL 

07/11/2005 

CONCELLO DE 

LUGO 

A/A DNA. 

MONICA 

CERTIFICACIÓN RESULTADO 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

07/12/2005 

DEPUTACIÓN DE 
LUGO 

CONCELLO DE 
LUGO 

INFORME TÉCNICO AL ESCRITO DE 
ALEGACIONES AL PLAN PARCIAL DEL 

SUBSECTOR B DEL SECTOR ESTE C 

PRESENTADO POR D. JOSE LUIS LUGILDE 
SILVA 

14/12/2005 

  ACUERCO PLENARIO DE APROBACION 

DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL 

SUBSECTOR B DEL SECTOR ESTE C 

28/06/2006 

 

TSJ GALICIA (A 

CORUÑA) Sala 
Contencioso 

Administrativo 

CONCELLO DE LUGO INPERTOSICION DE RECURSO CONTENCIOSO 

- ADMINISTRATIVO 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 4442/2006 

03/10/2006 

CONCELLO DE LUGO SUPLUSA EMPRAZAMENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

11/10/2006 

DEPUTACIÓN DE 

LUGO 

CONCELLO DE LUGO SENTENZA TSX ANULA RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN 

PARCIAL, SOLICITASE SEXA ACORDADA A 

NOVA APROBACIÓN DEFINITIVA NOS 

TERMOS DETERMINADOS NA SETENZA 

28/05/2009 

 

SUPLUSA CONCELLO DE LUGO ENVIO 2 COPIAS PLAN PARCIAL DO SECTOR 
DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO S-13R 

04/12/2012 

SUPLUSA CONCELLO DE LUGO PAGO DE TAXAS POLA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS URBANISTICOS 

11/01/2013 

SUPLUSA CONCELLO DE LUGO ENVIO MEMORIA REFUNDIDA PLAN PARCIAL 

DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE 

DELIMITADO S-13 R 

30/04/2013 

 

SUPLUSA CONCELLO DE LUGO ENTREGA DEL  PLAN PARCIAL DO SECTOR 

DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO S-13R 

(versión III, redactado por Gloria Trigo Mayor) 

según las indicaciones de los técnicos municipales  

12/06/2018 

 

Desde el cambio de Presidencia de SUPLUSA, se han mantenido numerosos contactos y 

reuniones con políticos y técnicos del Ayuntamiento de Lugo y con el propietario del 

aprovechamiento urbanístico de las parcelas obtenidas para la construcción del Parque  con el 

objeto de resolver el problema urbanístico generado por la anulación de la aprobación del Primer 
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Plan de Sectorización, redactando en colaboración con el Ayuntamiento y siguiendo sus 

indicaciones, como ya se ha dicho un tercer documento (Plan de Sectorización. 

 

Según la Ley 9/2016 del Suelo y su reglamento para la tramitación del planeamiento de 

desarrollo "El promotor remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio de la evaluación 

ambiental estratégica simplificada, a la que acompañará el borrador del plan y el documento 

ambiental estratégico, con el contenido establecido en la legislación vigente (artículo 75.3.a) de la 

LSG). 

A los efectos previstos en esta letra, cuando el promotor no sea el ayuntamiento, deberá 

presentar ante el mismo la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada 

para que, en cumplimiento de lo establecido en la normativa básica estatal, sea este el que dé 

traslado de la misma al órgano ambiental. 

El órgano ambiental, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de la 

documentación completa, formulará el informe ambiental estratégico, tras identificar y consultar a 

las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas por plazo de dos meses 

(artículo 75.3.b) de la LSG). 

En el caso de planes especiales no previstos en el plan general y de planes especiales de 

protección que contengan la ordenación detallada del suelo urbano consolidado, entre los órganos 

a consultar estará el competente en materia de urbanismo (artículo 75.3.b) de la LSG). 

El órgano ambiental, habida cuenta del resultado de las consultas, determinará en el 

informe ambiental estratégico si el plan tiene o no efectos significativos en el medio. En caso de no 

prever efectos significativos, el plan podrá aprobarse en los términos que el propio informe 

establezca (artículo 75.3.b) de la LSG). 

En el caso de prever efectos significativos sobre el medio ambiente, el informe determinará 

la necesidad de someter el plan a evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

El informe ambiental estratégico se remitirá en el plazo de quince días hábiles para su 

publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la sede electrónica del órgano ambiental (artículo 

75.3.b) de la LSG). 

 

Han transcurrido ampliamente los plazos anteriormente indicados y no se ha producido 

ninguno de los hechos descrito en el articulo. 
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Por todo o anterior, propoño ao Pleno da Deputación a adopción do seguinte acordo: 

 

1º.- Que por los servicios jurídico-administrativos de esta Diputación Provincial, a la que 

pertenece la sociedad mercantil Suplusa, se requiera al Concello de Lugo para que en el plazo de un 

mes remita a la Xunta de Galicia el Plan Parcial do Sector de Solo Urbanizable delimitado  S-13R 

(versión III, redactado por Gloria Trigo Mayor), con el fin de rematar los trámites administrativos 

que permitan rematarlo y de no ser  así se emprendan las acciones legales pertinentes que permitan 

su ejecución”. 

 

 Intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, no seguinte sentido: 

 

 “Antes de nada dicir que dentro da política que leva o Grupo social arribista de asfixia de 

Suplusa resulta que hai aprobadas en Pleno, e nun Presuposto que eu non votei,  pero que ten unhas 

obrigas de que a Deputación abone a Suplusa unhas cantidades mensualmente. A día de hoxe, 

pasados dous meses, non se nos pagou nada diso, mentres que a outras “entidades” parece ser que 

si. Eu quero dicir aquí que se hai unha práctica habitual, e dígollo ó Sr. Presidente e á Deputada de 

Facenda, e incluso á Interventora, debe respectarse, está ben que nos queiran asfixiar pero cumpran 

a Lei e paguen o que aprobaron vostedes en Presupostos que non eu. 

 

 Dende o ano 2003 a Deputación Provincial de Lugo e a Confederación Hidrográfica 

asinaron un convenio co Ministerio de Medio Ambiente,  para urbanizar e acondicionar o cauce e 

marxes do río Rato. E na exposición de motivos fago unha exposición creo que detallada de todas e 

cadaunha das actuacións que se fixeron por Suplusa, que foi a quen se lle encargou polo Pleno da 

Deputación a encomenda de xestión dese acondicionamento e mantemento, e que se segue a facer, 

porque aquí parece ser que non hai retirada da encomenda de xestión, resulta que entre outras 

cousas hai un subsector B este C, coñecido vulgarmente como Plan Paradai, que está creando a 

actuación do concello serios problemas e prexuízos non só á Deputación, a Suplusa, pero como 

todos entendemos que esa zona de Paradai, ese solo urbanizable, pertence á Deputación, pois un 

serio prexuízo á Deputación Provincial que ronda os tres millóns de euros. E como poden ver na 

propia  moción entre o ano 2013, cando gobernaba outro presidente, e o mes de xuño de 2018, non 
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se fixo absolutamente nada, non había ningún interese para recuperar ese solo urbanizable e para 

levar a cabo edificación. 

 

 Unha vez que se toma a presidencia, con acordo tamén dos conselleiros, retómase, e fálase 

con todos e cadaún dos responsables do Servizo de Urbanismo, e eu aquí quérolle agradecer, aínda 

que ó mellor ao agredecerllo o que vou facer é que lles dean a puntilla, ó que é concelleiro de 

urbanismo de Lugo,  Sr. Piñeiro, porque dende o primeiro momento, é verdade que nos puxemos en 

contacto coa Alcaldesa que nos remitiu ó Sr. Piñeiro, colaborou e traballou no tema, igual cós 

técnicos do concello de Lugo. Polo cal, como imos ver despois, alguén ten que ser responsable desa 

paralización. 

 

 Chegouse a un acordo, estudouse co propietario a tres bandas, concello de Lugo, Suplusa, 

entendendo Deputación, e o propietario; e chegouse a unha solución consensuada e acorde que o  

concello aprobaba. E como eu a semana pasada vin tamén que a Alcaldesa de Lugo expresaba a súa 

preocupación e pedíalle ó Partido Popular credibilidade e que lle pagara débedas históricas, entre 

elas o Plan Paradai, dixen: “esta es la mía!”, e decidin ver que pasaba co Plan Paradai, porque o ten 

paralizado o Concello; e alguén tería que dar unha orde, que supoño que será política, porque ós 

técnicos do Concello de Lugo e ó propio concelleiro de Urbanismo só teño que dicirlles “chapó!”. 

 

 Pero xa me cheiraba algo mal cando eu, despois de chegar a ese consenso, vou entregar esa 

documentación ó Concello, e prohíbeselle taxativamente ó concelleiro de Urbanismo, que o invitei 

para entregalo porque era parte do seu traballo, que fora sacar a foto comigo; pero cando a prensa 

deu información sobre este tema, que son tres millóns de euros Sr. Presidente, vostede estivo dous 

anos e medio e non se enterou porque non fixo nada, dende o Grupo Municipal e dende o Grupo 

Provincial non teñen que dicir outra cousa máis que “Martínez trata de rentabilizar políticamente el 

trabajo realizado tanto por la Diputación como por el Concello, con gobiernos socialistas, para el 

desarrollo del citado sector”. “Las mismas fuentes indicaron que el plan parcial es fruto del trabajo 

consensuado entre las dos instituciones”, aquí non minten porque efectivamente foi un traballo 

consensuado entre os tres, propietario, Concello, e Suplusa Deputación. 

 



124 

 

 Pero dicir que eu tratei de rendibilizar o traballo, cando eu tratei de facer o que vostedes 

non fixeron  dende o ano 2013 ó 2018, cinco anos, e non fixeron nada; pois eu non lle vou dicir a 

dona Lara o que ten que facer, que por facer fai pouco, pero xa que están preocupados polo Plan 

Paradai aproben esta moción e sigamos para adiante.  

 

Porque dende o 12 de xuño do ano pasado, o traballo que tiña que facer o Concello era 

coller o plan parcial e levalo á Xunta de Galicia; probablemente coa desfeita que hai de 

funcionarios, e o malestar que existe, non hai ningún funcionario ao que se lle poda dicir que leven 

o plan ó Rexistro da Xunta de Galicia. 

 

Entonces a ver se dunha vez ese Plan Parcial, que está creando un prexuízo importante a 

Suplusa e á Deputación, se remite, e senón que este órgano, esta Deputación, e senón terá que ser 

Suplusa, dadas as acusacións que nos fan de malversación e de responsabilidade patrimonial,  a que 

teña que esixirlle ó Concello de Lugo dunha vez que se execute este Plan”. 

 

 A continuación intervén o Sr. Deputado D. Antonio Veiga Outeiro, en representación do 

Grupo Provincial do BNG, no seguinte sentido: 

 

 “Simplemente para manifestar a nosa posición de voto que será a de abstención”. 

 

 Seguidamente intervén a Sra. Deputada Dª. Mª. del Pilar García Porto, en representación do 

Grupo Provincial Socialista, no seguinte sentido:  

 

 “A verdade é que, tal e como acaba de espoñer o Deputado non adscrito, que fai unha 

relación dos feitos na súa moción, eu entendo que a finalidade disto non é buscar unha solución nin 

tan sequera poñer enriba da mesa o que aconteceu, senón buscar un punto de ataque contra un 

concello, atacando de fronte a autonomía local, e nin sequera se molesta en poñerlle un título á 

proposta. 

 

 Dito isto, e facendo unha recopilación deses feitos moito máis breve da que el recolle na 

proposta, dicir que no seu momento Suplusa efectivamente fixo o Plan Parcial, a redacción 
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pertinente, isto foi aprobado no Pleno, poxouse a edificabilidade, e unha vez feita a adxudicación 

cobrouse unha parte dela, a outra parte non porque quedaba pendente de cobro ata o inicio da 

promoción da edificación. Isto non chegou a producirse porque o propietario acudiu ó xulgado, o 

xulgado deulle a razón na súa denuncia por unha cuestión de aproveitamento tipo, isto trouxo 

consigo a anulación dese Plan Parcial por sentenza no ano 2009, e que se empezara de novo con 

toda a tramitación; fíxose unha nova redacción, remitiuse a documentación, o concello iniciou de 

novo a tramitación, e así chegamos ata o ano 2012.  

 

 No ano 2016, como todos saben, modificouse a Lei do Solo e a de Impacto Ambiental, 

evidentemente isto afecta a toda a tramitación e, tal e como di o Deputado non adscrito, retómanse 

as conversas no ano 2018; e quero aclarar que non foi a única vez que houbo conversas co concello 

de Lugo. Na moción faise referenza escasa a esas conversas, pero ó noso entender son 

fundamentais esas reunións de carácter técnico, porque máis alá doutras cuestións, segundo 

redactan os técnicos do concello, tamén hai algo máis que dicir, despois das diversas reunións 

celebradas entre a técnica redactora e o Servizo municipal de Arquitectura, Suplusa rexistrou de 

entrada no concello o día 12 de xuño de 2018 para a súa tramitación o Plan Parcial, despois de 

diversas reunións celebradas, din puntualmente, a ordenación urbanística que contén ese Plan 

Parcial, en estudo neste momento polos Servizos muncipais, afástase en elementos esenciais da 

contida na proposta polo concello e que se comprometeran a aceptar; e nese sentido fan unha 

descrición desas cuestións que non se respectan. 

 

 Pero máis alá desas cuestións e posibilidades técnicas, nós cremos na autonomía local, 

principio este que subscita debate neste Pleno;  singular e constantemente falamos das fotos dos 

Alcaldes no Plan Único, falamos con especial énfase da autonomía  local noutras mocións, pero 

logo parece que neste Plan Parcial non lle queremos aplicar ó concello de Lugo esa autonomía 

local. E dende a Deputación, no que a mín me toca dende que son Deputada Provincial, sempre se 

creu na maioría de idade dos concellos, e se a algo estamos afeitos os Deputados deste Pleno e a vir 

aquí tratar asuntos que os concellos lle propoñen ó Pleno, e que normalmente se aproban por 

unanimidade de tódolos  Deputados.  
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E neste sentido gustaríame tamén felicitar ós Servizos técnicos da Deputación porque 

sempre están pensando en que os concellos cumpran esa maioría de idade, a aplíquen, e sexa 

respectada a súa vontade; nese sentido aquí no Pleno vimos  moitas veces modificacións do POS, 

aquel Plan de Obras e Servizos de hai tempo; do actual Plan Único, prórrogas, modificacións de 

todo tipo, nos prazos, etc.; ata nas residencias, que se diferenciaban do criterio que tiña a 

Deputación para a tramitación da rede de residencias públicas da Institución, e singularmente duas 

delas, unha a de Becerreá, que se diferenza das outras pola magnitude do proxecto, polo importe, 

pola finalidade que se vai dar no uso aos seus usuarios; a de Portomarín, que vai ter  neste caso 

apartamentos tutelados. 

 

Nós o que queremos deixarlle claro, aínda que a vostede, señor Deputado non adscrito, está 

claro que o que lle interesa é vir aquí falar doutro libro, pero nós vimos falar do que compete e do 

que habitualmente se ven falar nestes Plenos, que é dos intereses dos concellos, aínda que vostede e 

o Partido Popular están metidos noutras guerras que, parece ser, lles interesan máis, a nós dende 

logo non. 

 

Nese sentido, e coa defensa da autonomía local afastámonos, co noso voto en contra desta 

proposta, do interese partidista que tanto o Partido Popular como vostede teñen en gobernar, ou  

máis ben intentar gobernar, a Deputación dende Suplusa. Dende logo en Suplusa conseguírono, o 

Partido Popular goberna grazas a vostede, e nós na Deputación de Lugo, ata onde poidamos, non 

llelo imos permitir. E neste sentido, e defendendo a autonomía dos concellos, imos votar en contra 

desta moción. Actuamos e actuaremos a proposta dos concellos e non a proposta dos Grupos que 

están na oposición nesta Deputación”. 

 

 Intervén o Sr. Deputado D. José Antonio García López, en representación do Grupo 

Provincial Popular, para dicir o seguinte: 

 

 “Vimos de falar dunha actuación de doce anos desta Deputación cun concello, a Casona do 

Incio; agora imos falar dun proxecto importante para esta cidade que leva en tramitación nada máis 

e nada menos que dezasete anos, catorce dende que se iniciou formalmente o primeiro proceso 

deste Plan Parcial. 
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 Catorce anos non parece un prazo razonable para ningunha Administración, e lóxicamente 

ten que ter responsables políticas desta nefasta xestión, ademáis para un Plan que é moi importante 

para o futuro desta cidade, que é un Plan que naceu coa idea de crear moitos miles de metros 

cadrados de zonas verdes nun parque para esta cidade; que naceu coa idea de unir esta cidade a un 

lado e a outro da vía do tren, e para desenvolver unha zona como é a da estación de ferrocarril 

francamente mellorable. 

 

 O que é lamentable é que despois de catorce anos nos atopemos con isto, debatendo unha 

moción na cal o presidente de Suplusa, e ademáis Deputado nesta Corporación, fai unhas 

afirmacións que dende logo nós non temos porque non crer pero que deixan moi na picota cal é a 

situación do concello de Lugo, da súa Alcaldesa, e do Grupo de goberno. 

 

 Temos os medios públicos, por tanto nada inventado, que recollían alá polo 13 de xuño do 

ano pasado, uns titulares nos cales se falaba de que a Deputación culmina tras catorce anos un Plan 

urbanístico para Paradai en Lugo, falamos de hai oito meses. Efectivamente, trasladando todos 

estes datos, concordan co que acaba de dicir o señor Martínez, que é o momento no que se presenta 

ese proxecto para que o concello de Lugo o tramite dentro da forma legal e regulamentaria como 

corresponde.  

 

Entonces non parece nada responsable con esta cidade nin cos veciños de Lugo que, 

despois de oito meses que se presentou dito proxecto por parte do concello de Lugo, ninguén 

tramite nada e siga pendente de trasladar á Xunta de Galicia para o seu estudo de impacto 

ambiental este proxecto. Está claro, e non temos porque dubidar de ningún funcionario do concello 

de Lugo, que hai unha incompetencia absoluta da señora Alcaldesa e do Grupo de goberno que 

rexentan esta cidade. E agora intentabamos atisbar cal podía ser o motivo de que en oito meses o 

concello non tramite un proxecto tan importante para Lugo. 

 

E realmente é decepcionante o que acaba de dicir agora a representante do Grupo 

Socialista, ningunha explicación, e o que nos ven dicir é que hai que deixarlle ó concello de Lugo 

que é maior de idade, pois non o parece. Di que hai que deixar á autonomía local, parece que non é 
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moi lóxico dicir que hai que deixar a autonomía local nun concello que en oito meses non tramitou 

un proxecto tan importante para esta cidade, e por ende, para esta provincia. 

 

Non chega con dicir que o concello de Lugo ten a autonomía local, iso xa o sabemos 

porque está marcado na lei, pero lóxicamente nun proxecto importante no que está como promotora 

esta Deputación a partires do seu órgano propio que é Suplusa  non parece lóxico dicir, como única 

defensa do concello de Lugo, que é maior de idade e que non nos metamos con el; o concello é 

maior de idade pero parece que os seus rexedores non o son. E polo que acaba de dicir vostede, non 

parece que haxa ningún motivo, fóra do que todos atisbamos, para que non se tramite este 

expediente. É máis, en xuño cando se presenta este proxecto os medios locais fanse eco, e 

literalmente din: “a Deputación de Lugo culmina tras catorce anos un plan urbanístico para 

Paradai”, presentado polo señor presidente de Suplusa, e dise en tódolos medios que iso causa certo 

recelo  no goberno local de Lugo, o cal parece estar bastante en coordinación co que vostede acaba 

de dicir. 

 

O que queda de resumo, igual ca falabamos na anterior moción, o tremendo dano que 

vostedes, o Partido Socialista en Lugo, está facendo a esta provincia e a esta cidade, simplemente 

polos seus problemas internos, e porque os incomoda que o actual presidente de Suplusa poda ter 

un éxito político que vostedes non foron capaces de poñer en valor durante catorce anos. 

 

Polo tanto imos apoiar esta moción, porque  despois das intervencións aquí vertidas, 

quédanos aínda máis claro que o concello de Lugo de maior de idade non ten nada en canto ós seus 

rexedores. Non é xustificable, oito meses despois de catorce anos, paralizar o desenvolvemento 

dunha cidade sen ningunha explicación mínimamente coherente por parte do Goberno da cidade de 

Lugo, ó que o único que se lle pide é que ese proxecto, que leva moitos meses nun caixón, se 

traslade  para o seu seguinte paso administrativo que é o impacto ambiental por parte da 

Consellería de Medio Ambiente. Non é razonable, e é moi pouco bagaxe para defender a actuación 

dunha Alcaldesa neste coma  noutros asuntos desta cidade”. 

 

 A continuación intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, no 

seguinte sentido: 
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 “A verdade é que tal derroche de elocuencia deixoume obnubilado, para non dicir nada de 

Paradai e falar da residencia de Becerreá, eu xa sei onde está a residencia de Becerreá. E logo para 

dicir que veño atacar ó concello, non veño atacar ó concello senón que veño evitar que vostedes me 

denuncien por malversación e que me pidan a responsabilidade patrimonial deste proxecto, porque 

imaxine de onde saco eu tres millóns de euros se me condenan!. 

 

 Dende o cambio de presidencia, que é o que lles molesta, Suplusa e este presidente, e 

repito, felicito ós técnicos do concello que colaboraron e traballaron, e ó concelleiro de Urbanismo 

aínda que lle dean a “puntilla” e que non lle deixaron ir á presentación, mantiveron eses contactos e 

reunións, como vostede di, e das que foron informados puntualmente, co concello de Lugo e co 

propietario, que non é verdade que o propietario fora ó xulgado, foron outros propietarios; doce 

anos en Suplusa e non se enteran, e despois ten medo de que eu bote seis, levo un ano e pico e 

ainda que queira chegar ós seis non podo; pero en doce anos algo tiña que aprender.  

 

Porque é verdade que vostede non cobraba soldo, pero tampouco o cobro eu, cobrábanse 

dietas e seguense a cobrar, o que pasa é que agora, nun acto de cobardía dos moitos que os 

caracteriza, non van ós sitios, mandan recados, pero son incapaces de ir a Suplusa dicir que queren 

facer algo. E aquí fan o mesmo, din que ataco a un concello, é atacar a un concello dicirlle que é 

ineficaz?, porque está demostrando que un documento oito meses nun caixón, non sei de quen, é 

ineficacia.  

 

E benvida sexa a autonomía municipal que permite, parece ser, tramitar un documento 

cando queira a autonomía municipal, que supoño que será a Alcaldesa; e a Lei 9/2016 do Solo que 

se reformou, e o Regulamento de tramitación planeamento e desenvolvemento, di que no prazo de 

dous meses o promotor o remitirá ó órgano ambiental, o promotor era Suplusa que llo remitiu ó 

concello, e o concello ten dous meses para mandalo, e van oito; iso  é autonomía municipal?,  iso é 

ineficacia e falta de xestión; e así vai Lugo, que está clamando porque volva o Sr. Orozco, ó que 

vostedes tamén o botaron. 
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Por tanto veñan a Suplusa a expoñan alí o que teñan que dicir, teñan valor, e non mintan, 

non digan que o propietario foi ó xulgado, porque non foi, foron os propietarios doutros terreos; o 

propietario comprou eses terreos despois desa sentenza. 

 

E o que me fai dubidar tamén é que está criticando ós funcionarios que, repito, traballaron, 

fixeron un traballo  consensuado e por unanimidade, porque o documento que se remite ó concello 

de Lugo foi consensuado e por unanimidade do concello, de Suplua, e do propietario, agás que 

agora lle moleste que os funcionarios de Lugo cumpriran co seu traballo e chegaran a redactar un 

acordo consensuado e que daba solución ó problema; porque simplemente é levar o documento 

dende o concello á Xunta de Galicia, e se quere o levo eu porque xa o levei ó concello, e non tería 

inconveniente en levalo tamén á Xunta para que emitan ese informe. Pero estamos a falar de tres 

millóns de euros, Sr. Presidente, iso si que é malversación se non se recada, iso si que é 

responsabilidade patrimonial; vostede dous anos e medio, Sr. Conde,  sen facer nada”. 

 

 Seguidamente intervén a Sra. Deputada Dª. Mª. del Pilar García Porto, en representación do 

Grupo Provincial Socialista, no seguinte sentido: 

 

 “A verdade é que dicir que nós criticamos ós funcionarios co que trae a debater na moción 

seguinte, manda truco Sr. Martínez!; pero póñase de acordo co Sr. García, vostede di que nós 

criticamos ós funcionarios, hai un momento dicía que os funcionarios o fixeran impecable, o Sr. 

García ven dicir o contrario do que di vostede, aínda que non entendo moi ben tampouco o que 

quere dicir; e eu creo que vostedes están buscando un foro para falar de Lugo, porque os do PP o 

poden aproveitar que están no Pleno de Lugo, pero vostede non, xa o dixo antes “esta es la mía!”, 

para falar de Lugo Sr. Martínez,  e creo que se está equivocando no que está traendo. 

  

 Eu non sei ata onde chegan as súas relacións cos funcionarios do concello de Lugo, o que si 

sei é que os funcionarios do concello de Lugo redactan claro, e dín que despois desas conversas 

mantidas e celebradas entre a técnica redactora, o Servizo Municipal de Arquitectura, e Suplusa, 

efectivamente se rexistrou de entrada no concello, na data que antes indiquei, para a súa 

tramitación o Plan Parcial; pero tamén din que a Ordenanza Urbanística contida nese Plan Parcial, e 
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que está neste momento en estudo polos Servizos municipais, non cumpre os acordos que tiveron 

nas reunións; ou sexa que vostedes deben ter algún problema. 

 

E ademáis, non teñen problema en dicir exactamente en que non cumpren, en que se 

elimina a permeabilidade visual cara ó río, en que se incrementa a altura das edificacións previstas 

na proposta municipal que era de seis plantas e chegan a nove  na zona máis sensible precisamente 

do sector, a inmediatamente contínua ó río Rato, que ademáis se apreza a existencia dun notorio 

desequilibrio en relación coa densidade edificatoria entre os dous polígonos contemplados, algo 

que xa se comentou, segundo nos indican, nas diversas reunións mantidas. 

 

Entonces, Sr. Martínez, non sei ata onde pretenden chegar, o que si entendo é que vostedes 

buscan un momento para cubrirse de gloria, falar e intervir sobre o concello de Lugo, pero eu 

sígolle dicindo o mesmo, se o concello de Lugo, os seus técnicos neste caso, parece que non están 

conformes, eles saberán o que teñen que facer, e dende logo nós ímolo respectar igual có 

respectamos co resto de concellos; e logo cadaún fala de política e de oportunismo como lle 

convén, pero vostede é especialista”. 

 

 Intervén o Sr. Deputado D. José Antonio García López, en representación do Grupo 

Provincial Popoular, no seguinte sentido: 

 

 “Simplemente insistir no importante que é para a cidade de Lugo este Plan, o importante 

que é o desenvolvemento desta zona, o dividida que está esta cidade nesa zona por culpa de non ter 

desenvolvido este Plan.  

 

E seguir mantendo que, con independencia das cuestións técnicas, que lóxicamente hai uns 

foros para debatelas, o que non é xustificable é que un proxecto leve oito meses paralizado por 

parte do concello de Lugo  sen resolver nin nun sentido nin noutro; porque ata se pode entender o 

que está dicindo, que poda haber cuestións técnicas polo medio, pero é igual, as cuestións técnicas 

hai que resolvelas, se se quere, pero como non se resolven é co proxecto nun caixón. Por iso imos 

manter o apoio a esta iniciativa, e considerar que o concello de Lugo ademáis de ser maior de idade 

ten que demostralo”. 
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 A continuación intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, quen 

manifesta o seguinte: 

 

 “Sra. Porto, nas miñas mocións mando eu, nin PP, nin PSOE, nin Bloque; e traio aquí o que 

me parece, en nome da autonomía persoal; pero ou minte vostede ou os funcionarios e o 

concelleiro que estiveron nas reunións e que consensuaron ese documento; non sei quen lle deu esa 

información que di que lle transmitiron, pero se iso que di vostede é certo está vostede criticando a 

eses funcionarios porque aquí dixeron outra cousa, e ese documento chegou alí consensuado polas 

tres partes; ou sexa vostede está mentindo pero, como dixen antes, neste Grupo non queda un que 

conte unha verdade. 

 

 E porque dixen que era a miña?, porque a Alcaldesa de Lugo o outro día dixo que había 

que pagar as débedas históricas, entre elas o Plan Paradai, e se a Alcaldesa de Lugo quere que se 

arregle o Plan Paradai que mellor oportunidade que poñerllo fácil, e que a Deputación lle pida que 

cumpra, que é coller un documento e levalo á Xunta de Galicia.  

 

E di que hai unha Ordenanza que está en estudo, a Ordenanza está en estudo e xa a aplican, 

coma no da Xunta de Goberno,  terá que aplicarme a Ordenanza que está en vigor. Ademáis incluso 

teñen unha oportunidade para darlle ó PP, lévenlles o documento e se non o aproban ou poñen 

pegas déanlles, porque nin sequera saben aproveitar políticamente o que lles poñen na man. E se eu 

fose a Alcaldesa de Lugo, que non o son, mañá collía o documento e levábao ó Rexistro da Xunta 

persoalmente, e o presidente de Suplusa non lle ía dicir que se aprovetaba do traballo del, e das 

reunións del e do concelleiro de Urbanismo, saio felicitala; porque esta Deputación gañaría tres 

millóns de euros, que é unha cantidade importante”. 

 

Rematado o debate, efectuada a votación, e verificada a mesma, tendo en conta que o Sr. 

Deputado D. Lino Rodríguez Ónega ausentouse da sesión, o que se considera a efectos de votación 

como abstención segundo sinala o artigo 100 do Regulamento de Organizaicón, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, dá o seguinte resultados: votos a favor, 13 (emitidos polos 

señores Deputados do Grupo Provincial Popular e do Sr. Deputado non adscrito); votos en contra, 9 



133 

 

(emitidos polos señores Deputados do Grupo Provincial Socialista); abstencións, 3 

(correspondentes ós señores Deputados do Grupo Provincial do BNG, e  do Sr. Deputado D. Lino 

Rodríguez Ónega que se encontra ausente do Salón de Plenos). Polo que o Presidente declara 

aprobada por maioría a moción presentada e anteriormente transcrita. 

 

Neste momento incorpórase á sesión o Sr. Deputado D. Lino Rodríguez Ónega. 

 

10.- MOCIÓN DO SR. DEPUTADO NON ADSCRITO, EN RELACIÓN COS 

PROCESOS SELECTIVOS INICIADOS E A CREACIÓN DUNHA COMISIÓN PARA O 

SEGUIMENTO DESTES PROCEDEMENTOS. 

 

Logo de ver a moción do Sr. Deputado non adscrito a que se refire o epígrafe, do seguinte 

teor: 

 

“Manuel Martínez Núñez, Diputado Provincial, ao abeiro do disposto no artigo 130 e 

seguintes do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, propón ao Pleno a 

adopción da seguinte Moción: 

 

Parte Expositiva: 

 

As noticias de prensa das últimas semanas están a poñer en dubida a transparencia de 

diversos procedemento administrativos responsabilidade da Area de Recursos Humanos da 

Deputación Provincial de Lugo, sobre todo no referente a selección de persoal e a provisión de 

postos de traballo. 

 

Co obxectivo de garantir a consecución dos principios constitucionais básicos en materia 

de función publica (igualdade, mérito e capacidade), desenvolvidos no Estatuto Básico do 

Empregado Publico, despexando as dubidas que a cidadanía, en especial os centos de persoas que 

se están a preparar para poder acceder a un posto de traballo no sector publico, poidan ter sobre os 

procedementos de selección de persoal e a provisión de postos de traballo. 
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E para que a Deputación de Lugo lidere unha iniciativa a que esperamos se vaian sumando 

tódalas administracións de España, proponse se tomen unha serie de medidas tales como: 

 

1. Non se convocará ningunha praza, mentres no sexan convocadas todas as prazas da oferta 

de emprego anterior, salvo que estas queden declaradas “caducadas”. Non se poderá incluír 

de novo estas prazas  caducadas, nin outras como idénticas ou similares funcións nas 

seguintes tres ofertas de emprego. 

2. A convocatoria das prazas de cada oferta de emprego será por rigoroso  orde preestablecido 

na propia oferta de emprego (numero de praza) ou polo mecanismo que o Pleno da 

Corporación aprobe. 

3. Respectaranse escrupulosamente os prazos que establece a normativa reguladora, seguindo 

criterios idénticos para todas as convocatorias, (por exemplo non se iniciaran seleccións 

seis dias despois de publicar a lista definitiva de admitidos e outras meses ou anos despois) 

4. Establecer a oposición libre como modo habitual de acceso a función publica na 

Deputación de Lugo, deixando o concurso oposición para casos excepcionais polo carácter 

das funcións a desempeñar que nunca serán, logo, as propias da praza conforme a titulación 

esixida. 

5. O programa ou temario de cada oposición, será elaborado por un grupo de persoas 

designada o efecto, con funcións ou cualificación profesional da area de coñecemento da 

praza que se convoca. Esta comisión deberá xustificar a selección de temas baseándose nas 

funcións da praza para a que se elabora. 

6. Os Tribunais de Selección estarán formados por rigoroso orde de lista elaborada o efecto e 

que deberá ser actualizada como mínimo unha vez cada ano, para dar de alta os 

funcionarios de novo ingreso e dar de baixa a aqueles que cesaron por calquera motivo. 

Para as prazas dos grupos A1 e A2, en todo caso, e para aquelas pazas que pola 

especialidade das funcións ou titulación esixida para o acceso non houbera na Deputación 

suficientes persoas para a formación do Tribunal, a Deputación solicitará as Universidades 

Galegas e/ou Asociacións Profesionais vinculadas coa titulación esixida que propoñan o 

nomeamento dos membros do Tribunal que se precise. 

Será Presidente do Tribunal aquel dos seus membros que resulte por sorteo. 

7. Os exercicios da oposición consistiran exclusivamente en calquera das seguintes probas: 
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a) Excepcionalmente, exames tipos tests que deberán de ser elaborados polo Tribunal o 

mesmo dia da celebración da proba. 

Os test contarán sempre con mesmo numero de preguntas predeterminado, para cada 

grupo, co mesmo numero de preguntas alternativas. O valor das respostas correctas, 

incorrectas e a nota ca que se acada a superación da proba estarán igualmente 

predeterminadas para cada un dos grupos e para todas as convocatorias. 

b) Desenvolver temas por escrito durante como mínimo unha hora para as prazas dos 

grupos A1 e A2, ou un tempo menor para o resto de grupos, seleccionados por sorteo 

entres as disintas partes do temario.  

A lectura será  sempre obrigatoria e realizarase o mesmos dia do exame. Para isto 

tanto os titulares coma os suplentes que formen parte do Tribunal dispoñerán de todo o 

dia. 

Si por causa do número de opositores non fora posible que a lectura se celebre o 

mesmo dia, esta continuará ó dia seguinte, e tres opositores seleccionados por sorteo 

firmarán os sobres que conteñan os exercicios de todos os compañeiros. 

Lerase por orde alfabético (inicial do primeiro apelido) empezando pola letra que 

resulte por sorteo, antes do inicio da lectura 

c) Exercicio práctico, valorable obxectivamente segundo un baremo, que será entregado 

os opositores co enunciado do exercicio. 

d) A proba de galego terá un formato predeterminado e igual sempre para as prazas de 

cada grupo e será valorada en todo caso por un experto que actuará sempre como 

asesor do Tribunal. 

8. Non se convocará ningunha praza nos seis meses previos as eleccións. 

9. Os membros do Tribunal solo percibirán compensacións económicas por esta labor, nos 

seguintes supostos: 

a) Que as probas se realicen fora da xornada laboral 

b) Que sexa preciso compensar os custes de desprazamento 

 

Para atallar os comentarios e o malestar que as noticias de prensa coma a destas semanas 

provocan na sociedade tomando todas as medidas posibles para ser exemplo de transparencia, 

proponse a este Pleno que tome os seguintes acordos, co obxecto de dotarse dunha serie de medidas 
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e procedementos de carácter voluntario en materia de acceso a función pública e provisión de 

postos de traballo, entre os que se atopen os anteriormente citados. 

 

Por todo o anterior, propoño ao Pleno da Deputación a adopción dos seguintes acordos: 

 

1º.- Que se paralicen todos os procesos selectivos iniciados ata que se poidan poñer en 

práctica as medidas propostas, e sempre hasta despois das eleccións municipais. 

 

2º.- Se cree una comisión da que formen parte todos os grupos políticos que forme a 

Corporación co obxectivo de facer un seguimento deste procedementos”.   

 

Intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, no seguinte sentido: 

 

“Grazas señor Conde. Creo que esta é unha  moción importante froito da problemática que 

está a vivir esta Institución, onde se está a poñer en dúbida día tras día a transparencia dos diversos 

procedementos administrativos responsabilidade da Área de Recursos Humanos da Deputación en 

todo o referente á selección de persoal e á provisión de postos de traballo, non  en vano xa noutro 

Pleno recente trouxen tamén outra moción relacionada coa selección que facía referenza ás 

entrevistas. 

 

O que busco aquí  é básicamente garantir a consecución dos principios constitucionais 

básicos en materia de función pública: igualdade, mérito, capacidade e publicidade, desenvolvidos 

no Estatuto Básico do Empregado Público; e despexando todas esas dúbidas da cidadanía de fóra e 

tamén de dentro, porque recordo cando estaba no Grupo Socialista e dicían que as paredes falaban 

e que  ía recollendo papeis polos corredores, agora eses papeis seguen vindo, como imaxino que lle 

chegarán tamén a dona Elena Candia,  ó Sr. Ferreiro, e a mín, e algún se cadra con boa fe llelo pasa 

a vostedes. 

 

Entonces o que tratamos é que, en aras a esa transparencia que estiveron utilizando no 

debate durante todo este Pleno, se busque un consenso e un acordo entre tódalas forzas políticas 
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para que nunca máis sexa posta en dúbida a transparencia e a rigorosidade, por así dicilo, dos 

procesos selectivos desta Institución, e que a Deputación de Lugo lidere esa iniciativa. 

 

Hai unha serie de propostas de medidas, que se poden discutir e incluso consensuar, tamén 

se poden emendar, porque tampouco estou pechado a que isto vaia tal e como está; que non se 

convoque ningunha praza, porque estamos asistindo a un pupurri de prazas, sobre todos esas 

chamadas “bolsas de traballo”, incluso en Suplusa teñen unha bolsa dende o ano 2015 que son 

incapaces de poñelos a traballar, aínda que parece ser que de tapadillo queren poñer a dous ou tres 

a traballar aquí e os outros que queden na casa, pero cando chegue o momento, que supoño que non 

será en Xunta de Goberno senón que será nun Pleno, xa falaremos diso.  

 

Por tanto que non se convoque ningunha praza mentres non sexan convocadas tódalas 

prazas da Oferta de Emprego anterior, agás que queden declaradas caducadas. Non se poderán 

incluir de novo estas prazas caducadas, nin outras con idénticas ou similares funcións nas seguintes 

tres ofertas de emprego; porque aquí hai un pupurri, segundo a quen se quere meter, polo que din 

por aí, presuntamente, quítanse e convócanse as prazas, quítase unha bolsa de traballo e  métese na 

outra, etc., algo que todo o mundo sabe. 

 

A convocatoria das prazas de cada oferta de emprego será por rigoroso  orde preestablecido 

na propia oferta de emprego; creo que o que vou pedindo é moi razonable; ou polo mecanismo  que 

o Pleno da Corporación aprobe, non Xunta de Goberno, por tanto isto non mo ememden porque 

non llelo acepto. 

 

Respectaranse escrupulosamente os prazos que establece a normativa reguladora, seguindo 

criterios idénticos  en todas as convocatorias; o Sr. Alvaro Santos está disfrutando porque sabe que 

eses principios el sempre os cumpriu. Establecer a oposición libre como modo habitual de acceso á 

función publica na Deputación de Lugo, deixando o concurso oposición para casos excepcionais. 

 

O programa ou temario de cada oposición será elaborado por un grupo de persoas 

designada o efecto, con funcións ou cualificación profesional da area de coñecemento da praza que 

se convoca; non chegar a que o temario ou o programa o faga o mesmo que se vai examinar, 
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porque parece ser que o examinando fai o temario das probas ás que el se vai presentar, iso é o que 

circula por aí; e revisados varios temas, podemos explicar como se fai o temario, non en función do 

interese xeral senón como dicía, que Deus o teña na gloria, tanto o Secretario anterior coma este 

Deputado que foi Alcalde de Viveiro, Melchor Roel, “o bicho”, o bicho é o que fai a casa para si, 

co cal os outros “bichos” non teñen posibilidade de entrar; aparte incluso de, cando teñen 

posibilidade, antes de que saia a oposición repartir por aí as bases ós amigos e coñecidos, que 

tampouco é moita vantaxe porque ó final entéranse uns días antes. 

 

Os Tribunais de Selección estarán formados por rigoroso orde de lista elaborada o efecto e 

que deberá ser actualizada como mínimo unha vez cada ano; porque aquí estamos vendo que 

sempre xogan os mesmos, mentres que unha vez que houbo un Deputado que dixo que non quería 

ningún deses, e o Presidente aceptou, o resto sempre son os mesmos, e despois, o que dicía eu nas 

entrevistas, empezan con eses cinco puntos que, segundo o Deputado Delegado de Persoal, non 

daban para sumar pero resulta que eran decisivos. 

 

Os exercicios da oposición consistirán exclusivamente en calquera das seguintes probas: 

Excepcionalmente, non as prohíbo,  exames tipos test que deberán de ser elaborados polo Tribunal 

o mesmo dia da celebración da proba, para evitar o que antes comentaba. 

 

Por tanto hai unha serie de condicións que eu creo que son garantistas, e que poñerían á 

Deputación de Lugo nunha posición de transparencia total e absoluta,  que daría credibilidade a 

todos e cadaún dos procesos que hai nesta Institución, e que me parecen lóxicos e razonables, polo 

que lles pido que os apoien”. 

 

A continuación intervén a Sra. Deputada Dª. Elena Candia López, Voceira do Grupo 

Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

“Este Grupo nos pasados días denunciou públicamente algunhas valoracións negativas 

sobre algunhas decisións en materia de persoal que se estaban a facer por parte da Institución 

Provincial, iso non foi tampouco unha opinión individual do Grupo que represento senón, 

especialmente no  nomeamento que afectaba á Área de Vías e Obras, foi un intercambio de 
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información con traballadores desta Casa, onde persoal que é funcionario vía que non se lle daba 

opción a ese nomeamento cunha discriminación que eles entendían pouco xustificada con este 

traballador que ademáis estaba públicamente moi vinculado ó Partido Socialista. 

 

Poucos días despois enterabámonos tamén do nomeamento doutra persoa que tamén está 

moi vinculada ó Partido Socialista, de feito foi Deputada representando a ese Partido nesta mesma 

Institución que, como todo o mundo, ten dereito a traballar pero empezábamos vendo que despois 

do seu nomeamento, uns días máis tarde, o propio Presidente publicaba unha resolución onde 

modificaba os criterios de chamamento para prestar servizos como persoal temporal na propia 

Institución. Vemos que está habendo movementos que nos parecen pouco claros, e que nós o 

denunciamos públicamente.  

 

En todo caso se as cousas se están facendo ben non lle ten que preocupar a ninguén que 

simplemente o que hai que buscar é unha maior transparencia, e se non se están facendo ben entre 

todos haberá que intentar corrixilas; hai cousas que non só teñen que ser senón tamén parecer, e 

estes dous últimos nomeamentos non sei se son pero dende logo non o parecen, especialmente 

porque catro días despois incluso cambian as regras do xogo. E todo iso evidentemente da lugar a 

malas interpretacións; eu non vou dicir que os que nalgún momento asumimos responsabilidades 

políticas dalgún Partido non poidamos traballar nunca na administración, pero tamén é certo que 

este tipo de chamamentos e de designacións, insisto, poden selo pero non o parecen. 

 

Entonces, parte das peticións que fai o Deputado non adscrito paréceme que incluso poden 

ser pouco operativas, e poden trasladar certa desconfianza a traballadores desta Casa que me 

gustaría aclarar que non é así, e de feito nesta mesma sesión plenaria, nun aspecto que para nós foi 

moi importante, deilles o agradecemento e as felicitacións.  

 

Pero vou apartar a exposición de motivos do que vou dicir a continuación, e voume centrar 

na proposta de acordo que di “que se paralicen os procesos selectivos iniciados ata que se poidan 

poñer en práctica as medidas propostas, e sempre ata despois das eleccións municipais”; e en 

segundo lugar “que se cree unha comisión da que formen parte os Grupos Políticos que forman a 

Corporación, co obxectivo de facer un seguimento deste procedemento”. Esa listaxe en plan 
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númerus clausus tan taxativa evidentemente non estamos en posición de apoiala dunha maneira tan 

contundente. Pero se vostede no punto un, ou empoderando esa comisión que quere crear vostede 

no punto dous que, en aras á transparencia, creo que non lle prexudica a ninguén, porque se se está 

facendo ben seguirán facendo o mesmo e se se está facendo mal tampouco terá ningún problema en 

compartilo con nós; e tamén evidentemente que esas medidas propostas non sexa un número 

taxativo, que se podan poñer en práctica algunhas delas pero en todo caso que se decida nesa 

comisión que se cree, non que sexa unha normativa inflexible a exposición de motivos da proposta 

que vostede trae aquí. 

 

Se permite esa interpretación un pouco máis flexible, e dende logo sempre dándolle máis 

capacidade de decisión, máis información, e máis transparencia, a tódolos Grupos; eu non podo 

subscribir toda a súa intervención porque evidentemente dixo cousas bastante graves, pero é certo 

que este Grupo ten certa desconfianza, e non é que o diga agora senón que o ven denunciando nas 

últimas semanas, non sei se é circunstancial ou como pon nun propio Decreto que ten ademáis o 

valor de escribir que tiran da listaxe e poñen un funcionario máis en Presidencia porque vai haber 

moito traballo coas eleccións; isto non o di o Partido Popular senón que o di literalmente un 

Decreto que asina o Presidente. É dicir, dótome de persoal na Área de Presidencia para traballar 

para as eleccións; entonces ese tipo de actitudes non sei se son pero non o parecen. 

 

Por tanto creo que algunha chamada de atención indibudablemente merecen, non con tanta 

contundencia como di o Deputado non adscrito, pero se ten a ben chegar a algunha matización do 

que acabo de dicir non teriamos inconvinte en darlle o apoio para que isto saíra adiante”. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo 

Provincial do BNG, no seguinte sentido: 

 

“A nosa postura con respecto á selección de persoal nesta Deputación, e nos concellos en 

xeral, é bastante coñecida, co cal non hai outra cousa que poidamos facer se miramos 

exclusivamente á parte resolutiva que o seu apoio. 
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Non se trata de que ó Grupo do BNG nos produzan desconfianza as actuacións ou algunhas 

cuestións que pode haber na selección, trátase da percepción que poda ter a sociedade de como se 

selecciona o persoal na Deputación de Lugo, que con calquera veciño ou veciña que se fale non é 

precisamente moi boa; nese sentido todo o que se faga para intentar mellorar esa percepción ten 

que ser benvido. 

 

Ademáis disto estaba o feito de que cando no seu día asinamos un acordo de goberno para 

a moción de censura que se deu, xa nese propio acordo ían incluídas parte destas medidas que aquí 

se propoñen; é dicir, o de crear a comisión con tódolos Grupos Políticos que xestionara todo o que 

é o proceso selectivo era unha proposta que ía incluída; e logo que, dada precisamente esa 

desconfianza que pode haber na sociedade cara ós procesos selectivos, que non se celebren eses 

procesos unhas semanas antes dunhas eleccións que vai cambiar completamente, ou cando menos 

vai renovar, este Pleno ou o Goberno, sexa ou non da mesma cor política, non parece o máis 

axeitado para insistir nesa percepción que debemos transmitir á sociedade. 

 

Para rematar, quero deixar claro que, aínda que pareza contradictorio, que eu creo que non 

o é, que todas estas críticas que se poden facer á percepción que existe en canto ós procesos 

selectivos, en principio non é culpa dos funcionarios que o levan a cabo, porque un funcionario non 

fai nada que non se lle mande facer por parte da dirección política correspondente; a mín non me 

parece de recibo que cando se critica un proceso selectivo automáticamente se diga que se está 

atacando ós funcionarios, diso nada, os funcionarios fan o que se lles permite facer ou o que se lles 

manda facer, a responsabilidade sempre é dos políticos de turno. 

 

En canto á parte expositiva, aparte dalgún matiz que puidera haber, en xeral está bastante 

correcta, pero hai un punto que dende o BNG non podemos compartir, eu xa llo comentei antes de 

comezar o Pleno ó Sr. Martínez, que é o de que tódalas oposicións teñan que ser libres eliminando, 

agás para casos excepcionais, o concurso oposición; e digo isto porque nesta Institución, igual ca 

en moitos concellos, durante anos non se podían convocar prazas debido á reposición de efectivos 

que non permitía que se convocaran prazas de funcionarios excepto unha porcentaxe das 

xubilacións, entonces o recurso que se adoptou, tamén nesta Deputación, foi convocar prazas como 

interinos porque iso se podía facer, prazas que foron convocadas por oposición libre, e o máis 
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lóxico é que esas prazas que ocupan persoas que accederon a esa interinidade por oposición libre, 

se agora esa praza se converte nun posto de funcionario, vaian a través dun concurso-oposición e 

non dunha oposición libre outra vez, parece o máis lóxico. 

 

Agás iso, que creo que sería algo que se podería matizar, diríalle ó Sr. Deputado que se 

engadira ó final do punto catro “ou nos casos nos que este Pleno así o determine”, e con iso 

quedamos cubertos se hai algún caso no que se vexa que é máis procedente un concurso-oposición 

ca unha oposición libre que o Pleno decida que casos serían, ou que propoña que casos se poderían 

incluir neste suposto. 

 

Para rematar, anunciar que imos votar a favor”.  

 

Intervén o Sr. Deputado D. Miguel Angel Sotuela Vega, en representación do Grupo 

Provincial Socialista, no seguinte sentido: 

 

“Non sei se serei capaz de explicarme outra vez, xa o fixen noutra ocasión para dicir que os 

procesos selectivos na Deputación de Lugo son transparentes, son legais, e son perfectos e 

impolutos. 

 

Esta moción o que pretende, segundo o Sr. Núñez, é garantir os principios constitucionais 

do emprego público, e que a Deputación lidere o proceso de selección de persoal; non, non 

pretende iso, esta moción pretende outras cousas; pretende cuestionar e desprestixiar os procesos de 

selección desta Deputación; pretende cuestionar e desprestixiar os tribunais desta Deputación; 

pretende incluso desprestixiar ós traballadores desta Casa, sexan do Partido que sexan, que 

aprobaron as súas oposicións e que están traballando nesta Casa; iso é o que pretende, emponzoñar 

a vida desta Deputación, dos seus traballadores, e dos políticos que aquí estamos. 

 

Hai unha cousa máis que pretende, na moción di que se paralicen os procesos selectivos, 

claro, a vostede non lle convén, nin a vostede nin a algún outro Grupo por aquí, iso xa o sabemos,  

porque se están facendo procesos selectivos en temas coma os das residencias que vostedes se 

empeñan en telas pechadas e non queren deixar que contratemos xente, ou procesos selectivos para 
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o normal funcionamento da Deputación, como en Vías e Obras, Recadación,  ou en diferentes 

Servizos. Iso é o que pretende vostede con esta moción. Pois non se poden paralizar os procesos 

selectivos que xa están iniciados, porque sería ilegal. 

 

E outra cousa que pretende vostede, que é onde se move ben, é politizar os tribunais, niso 

ten experiencia, e recórdolle que estiven con vostede en etapas anteriores onde o Partido Popular 

contrataba con Decreto, e mellorouse moito dende que gobernamos os socialistas, agora mesmo  

non sei se vostede participou nesa mellora porque despois de escoitalo xa un non sabe moi ben se 

cando estabamos mellorando esas cousas vostede estaba  no Partido Socialista, creo que non. 

 

Aprobar as ofertas de emprego público, aprobar as bases polas que se rexen os procesos 

selectivos, e aprobar as diferentes convocatorias, é algo que ten que facer o Presidente, neste caso 

teno delegado na Xunta de Goberno; e ten o límite que lle dá a Lei e o ordenamento xurídico; o que 

ven dicir que isto que están intentando aprobar aquí non vai poder ser executado. 

 

As probas de acceso da Deputación son rigorosas, son transparentes, é transparente a 

convocatoria, son transparentes as bases, os tribunais; os exames son lidos públicamente nada máis 

rematar a proba, tanto os teóricos coma os prácticos. E non hai un número de orde, hai un número 

de control que só coñece o que se presenta e non o tribunal, e cando o tribunal está valorando non 

sabe a quen corresponde o número do exame que valora, iso é algo que a vostede lle parece e que 

queda bonito dicilo aquí e sobre todo despois tendo un pantallazo no periódico, non sei se pagado 

pero penso que si, que lle saca esas cousas, queda moi bonito, pero non é así. 

 

E da bancada de enfronte xa non digo nada porque en cuestións de contratacións non quero 

nin opinar, pero iso si, cando hai que pedir tribunais á Deputación non hai problema ningún, son os 

mellores do mundo. Vostedes nos anos 2017 e 2018 pedironlle trescentos sete tribunais de 

traballadores da Deputación que foron ós seus concellos a superar ese proceso de selección de 

persoal que vostedes solicitaron; esa é a misión dos traballadores da Deputación, e non me vou 

cansar de defendelos aínda que o Partido Socialista nos quedemos sós, porque ás veces é a 

impresión que un ten. 
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Non quero repetir o tema dos puntos por exame; e por citar un tema, os procesos de 

concurso oposición é algo que se acordou na Mesa Xeral de Negociación con tódolos sindicatos 

que hai nesta Deputación votando favorablemente; é algo que fan no ensino e na sanidade, sen 

tanta garantía coma nós, pero fano así, e teño aquí a nota que trouxen a propósito, no DOGA de 15 

de xaneiro de 2018, aprobado coa unanimidade dos sindicatos, publícase un acordo da Xunta de 

Galicia para o desenvolvemento dun plan de seguridade no emprego nos servizos públicos, e falan 

do concurso-oposición. 

 

En canto a que a convocatoria das prazas será por rigorosa orde,  xa llo dixo a voceira do 

PP, nun momento determinado hai unha convocatoria de prazas públicas e pode facer falta por 

exemplo un avogado, non podemos contratar outro tipo de posto porque o que se necesita é ese. 

 

Nos tribunais participan traballadores do Grupo A1 e A2, ós que parece que vostedes 

queren vilipendiar con esta cuestión. Se solicitan vostedes que veñan da Universidade é porque non 

confían nos traballadores da Casa; algún día vostede, xa non digo o Sr. Núñez que non vai gobernar 

aquí, pero o Partido Popular é posible que algún día goberne, por tanto deixen de meterse cos 

traballadores públicos. 

 

En canto á comisión de seguimento, levamos escapándolle ó decretazo a dedo, aquilo que 

vostede dicía que lle gustaba tanto do señor que estaba aquí antes, e agora queremos volver a iso; 

pois iso xa o Partido Socialista, ese que a vostede lle custa tando dicir e do que marchou, ou o 

botaron porque o merecía, ademáis é unha persoa que non cumpre e por tanto había que botalo. 

Con esa comisión de seguimento que pretenden?, substituir os tribunais de funcionarios públicos e 

poñer políticos?, pois iso pasou á historia. 

 

Están amplificando e facendo de altofalantes daqueles que pretenden fomentar unha mala 

imaxe dos empregados públicos, sen proba ningunha, para gañar a Deputación enlamando, 

ensuciando, enmerdando, pensando que así van ter máis votos, pero non é así. Os que levamos 

moitos anos na Deputación sabemos como evolucionou a contratación nesta Institución, como 

estaba hai uns anos e como está agora. 
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Resulta lamentable e patético ver  a algún representando o papel de “la vieja del visillo”, 

porque é o que están facendo, fisgar para meter o dedo e fastidiar. Por sorte de todo isto o 

esperpento este que teñen vostedes agora mesmo cos traballadores da Deputación, meténdose con 

eles e enlodando todo, remata o día 26 de maio, ese día vai rematar todo e vostedes terán que 

recoñecer a realidade e volver a onde algúns tiñan que ter estado sempre, e outros onde xa os 

puxemos no seu momento, modificando as leis e facendo que os traballos e as contratacións na 

Deputación sexan libres e transparentes”.  

 

A continuación intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, para dicir 

o seguinte: 

 

“Vou comezar polo final; algo terei que ver con que vostedes estean aquí, incluso as duas 

mellores promesas que ten o sanchismo ou o social arribismo nesta provincia foron na lista comigo, 

xa confiaba neles cando os levei para que foran Deputados provinciais. 

 

Eu pediríalle que non me interprete, lea a moción porque non a leu, pasáronlle un papel, 

como dixo,  coa “vella do visillo” e nada máis; lea o que pon,  porque en canto á  titulación A1 ou 

A2 coma se non houbera na Deputación suficientes persoas para a formación do tribunal, pero o 

que non poden é estar sempre as mesmas. E eu non trato de personalizar, todos sabemos do que 

falamos, e vostede mellor ca min. 

 

Eu respondo do que dixen  se dixen algunha gravidade ou se cometín algún delicto, e non 

me diga “pretenden vostedes”, non, pretendo eu, a moción é de Manuel Martínez Núñez, Deputado 

non adscrito, é miña, o que queira apoiala que a apoie e o que non que a deixe, e así o fixen dende 

que son Deputado non adscrito.  

 

Eu non veño emponzoñar nin desprestixiar, esa é a súa interpretación, que respecto, pero é 

mentira, coma todas e cadaunha das mentiras que di; porque falar de pantallazo pagado no 

periódico, jolín cos pantallazos que botan vostedes tódolos días!, pero con diñeiro público desta 

Institución, oito millóns de euros ó ano que podían ir para estradas ou para residencias. E despois 
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teñen un furor antes das eleccións para colocar, e xa que non vaian, como dicía algún Deputado 

nalgún momento, co carnet do Partido na boca para que podan aprobar, que de todo hai. 

 

E sacar o proceso selectivo das residencias que están facendo é indecente, porque teñen 

unha bolsa que aprobamos no 2015, eu tamén, é unha bolsa feita polo Partido Socialista cando 

gobernaba, e non tiran dela, e tratan de meter de tapadillo a algúns aquí, os seus intereses terán, e 

despois quere transparencia e claridade; porque si todo isto o fan, que problema teñen en aprobalo?. 

 

Di que pedimos tribunais fóra, pois efectivamente eu sempre os pido  precisamente para 

evitar presións, porque se son da Deputación non teñen presión ningunha dos veciños alo menos do 

concello de Becerreá, e supoño que os outros será o mesmo, porque se van funcionarios de alí 

obviamente poderán ter máis presións que os que veñen de fóra que, en principio, non os coñecen 

alí; pero se iso lles molesta  non os pido máis, xa llos pedirei á Xunta. O que quero eu é que non 

metan ó persoal onde o están metendo. 

 

Fala das oposicións convocadas; voulle ler as bases que aprobaron na Xunta de Goberno o 

un de febreiro; é un concurso-oposición no que o baremo de méritos é aproximadamente o 40% da 

puntuación da praza; o traballo desempeñado na praza que se convoca puntua máis de tres veces no 

mesmo traballo desempeñado aquí ca no setor privado; e todo elo para unhas prazas cuxas funcións 

son as propias da titulación que se esixe para o acceso; ademáis máis do 55% do temario refírese a 

unha única Lei, a Lei de Contratos do Setor Público. 

 

Nos últimos dez anos en toda España  non se convocou ningunha praza similar a esta na 

que a maioría do temario se refira a unha única lei, nin sequera para postos especialmente 

específicos e menos para un posto cuxas funcións se refiren á titulación esixida. Por poñerlle un 

exemplo, administración de Vigo, BOP de Pontevedra de 26 de marzo de 2018, oposición, de 60 

temas, de contratos catro; Xunta de Galicia, 7 de marzo de 2018, oposición, de 47 temas, de 

contratos un; Deputación de Pontevedra, ano 2019, concurso oposición, 45 temas, de contratos 

dous temas. Imos ir a Andalucía, Ayuntamiento de Loja, Boletín de Huelva de novembro de 2018, 

60 temas, de contratos dous temas; Murcia, xullo de 2018, de 60 temas catro de contratos; 
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Ayuntamiento de Madrid, outubro de 2017, de 69 temas ningún de contratos; Ayuntamiento de 

Cáceres, de 60 temas un de contratos. 

 

Agora explíqueme vostede porque nesa oposición máis da metade dos temas son de 

contratos; e lea os temas que seguramente non os leu porque non vai ir ó tribunal xa que os 

políticos non podemos ir, e non quero volver a iso porque lle quero recordar, que o único que levou 

ó anterior goberno do Partido Popular da Deputación ós tribunais e ó notario fun eu, e que nos 

querían denunciar porque diciamos para quen eran as prazas. 

 

En canto ó que propoñía o Grupo Popular, pediríalle que mo repetira de novo”. 

 

Seguidamente intervén a Sra. Deputada Dª. Elena Candia López, Voceira do Grupo 

Provincial Popular, para dicir o seguinte: 

 

“Imos ver se somos capaces de falar con educación e respecto. 

 

O voceiro do Goberno díxoo no seu turno, e así vou comezar a miña intervención; están 

quedando sós, eu sei que cando aquí ven unha iniciativa na que coincidimos co Deputado non 

adscrito atácasenos con palabras bastante malsoantes, de pinza, de estratexia; aquí estamos falando 

tres Grupos e casualmente quen queda só é o Partido Socialista, primeira reflexión, por algo será. 

 

Segunda reflexión; hai escasos plenos vostede defendía como amortizaban determinadas 

prazas porque non eran necesarias nesta Institución. Paralelamente a esa decisión de amortización 

de prazas vostedes estaban tirando dunha listaxe de interinos, xustificando a contratación de persoal 

para funcións moi similares. Se lle vou facendo unha listaxe cronolóxica de como unhas persoas 

cando ramatan o seu contrato dunha maneira bastante rápida encontran acomodo noutra 

interinidade, que casualmente non é unha baixa senón que pasa a cubrir unha interinidade nunha 

vacante de xeito que quedará aí ata que se convoque a praza, volvemos ó mesmo; non hai que 

enfadarse, se vostede di que o está facendo todo perfecto non ten porque ter ningún inconvinte nin 

sentarlle mal que esta moción se aprobe, coas matizacións que nós fixemos e que lle vou aclarar ó 

Deputado propoñente. 
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Se vostede empeza con esa exposición que eu, e neste Pleno todos están cambiando a 

forma de referirse uns a outros, pensei que a súa intervención lla escribira D. Lino ou o Sr. Ónega, 

ata que meteu a señora do visillo, aí deime conta de que vostede tiña outros asesores; realmente iso 

é o menos importante, o máis importante é que están vostedes nunha voráxine de contratación e 

que casualmente as dúas últimas que detectamos e que nos despertaron certa sospeita son xente moi 

significada co seu Partido Político; imaxine vostede se fora ó revés, que o Partido Popular fixera o 

que acaban de facer vostedes, non quería eu escoitalo, non habería señora do visillo senón que sería 

o monstruo Frankenstein. 

 

Entonces, como aquí todos temos que facer un esforzo, sobre todo chegando ás cinco da 

tarde falando de temas tan importantes como son os postos de traballo da xente, prégolles, e xa que 

o Presidente non o fai voullo pedir eu, vou facer ese atrevemento,  a ver se somos capaces de falar 

con normalidade sen alterar a voz, sen interrompernos e sobre todo retirando da nosa intervención 

algunhas das frases que dixo vostede, e permítame que lle repita unha que é a de “enmerdar”, ese 

concepto que pode vostede escoitar nalgunha conversa coloquial nun bar non é propio dunha sesión 

plenaria desta Institución, e eu fágolle unha chamada de atención. 

 

Dito isto, e dado que estamos a falar de temas importantes, puntualizo o que lle quería dicir 

ó Deputado non adscrito. Vostede expón na proposta de acordo como que o que reflicte na 

exposición de motivos é numerus clausus, é dicir que todo o que ven alí se ten que producir, e nós 

nalgunhas cousas non estamos de acordo; como a exposición de motivos non vincula co que 

vincula a proposta de acordo, eu dígolle se vostede redacta na proposta de acordo “entre eles” a 

este Grupo poderíalle valer.  

 

E en segundo lugar como teremos que interpretar se isto sae adiante que esta comisión que 

se cree terá autonomía para poder modificar, se agora se declara que se suspenda, logo haberá que 

ter os informes correspondentes, un determinado proceso selectivo, e se nesa comisión se decide 

que efectivamente hai unha imperiosa e urxente necesidade, ou incluso faremos algunha proposta, 

podemos crer ó mellor que a Deputación debe reforzar, dado que as súas competencias son 

técnicas, económica e xurídica, máis arquitectos ou máis aparelladores, creo que os concellos o 
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demandamos, especialmente os pequenos concellos, isto é un exemplo por falar de cousas que os 

concellos nos trasladan  e que creo que son importantes; ese tipo de propostas construtivas poden 

ser estudadas e aceptadas nesa comisión. 

 

Se vostede non obriga a cumprir o que dunha maneira taxativa pon na exposición de 

motivos, e me permite que interprete así no punto dous en canto a que esa comisión vai ter a 

perfecta autonomía para poder tomar decisións e poder respectar algunha desas cousas ou propoñer 

outras, nós apoiariamos a iniciativa”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo Provincial do 

BNG, para dicir o seguinte: 

 

“Sen ánimo de usar palabras malsoantes nin faltarlle ó respecto a ninguén como sempre 

intentamos dende o BNG. En primeiro lugar recoñecer que temos claro que as competencias de 

persoal son do Presidente, por iso eu matizaba na miña intervención anterior cando dicía que o 

Pleno “propuxese”, porque son consciente de que as competencias de persoal non lle competen ó 

Pleno senón ó Presidente  ou, neste caso por delegación, á Xunta de Goberno; outra cousa é que un 

Presidente que presuma de ser demócrata,  tolerante e transparente,  debera facerlle caso ás 

resolucións que no Pleno se toman de xeito maioritario. 

 

Dicir tamén o que sempre levamos defendendo dende o BNG nestas cuestións, que 

propoñer sistemas que melloren o proceso de selección na Deputación non é faltarlle ó respecto a 

ninguén, por moi bo que sexa o sistema, que non é o caso, sempre é mellorable; e propoñer 

sistemas para melloralo, e insisto moito niso, en que mellore a percepción que a sociedade ten dos 

procesos de selección debera tomarse sempre coma algo positivo e non tomalo á defensiva como se 

fora case que un ataque persoal, porque non o é; e insisto en que cousa que van nesta moción 

asináronse nun acordo de goberno co BNG, e se se ían facer se estaba no goberno o BNG non sei 

porque non se poden facer se o Pleno o propón aínda que o BNG estea fóra do goberno, penso que 

é bastante lóxico. 

 



150 

 

Tamén dicir que este tipo de debates que tensionan o ambiente e que son tan polémicos, se 

se cumprira o compromiso que houbo aquí hai aproximadamente dous anos e medio cando o BNG 

traía unha moción a este Pleno nesta liña aínda que sen concretar tanto, e retirouse porque así o 

solicitou o Presidente, co compromiso de que en tres meses se poñería enriba da mesa un proxecto 

de reforma dos procesos selectivos para que todos puideramos aportar o que consideraramos 

oportuno, non estaríamos agora nestes problemas, a cuestión é que non se cumpriu o compromiso 

que naquel momento se fixo para que o BNG retirara a moción correspondente. 

 

E para rematar dicir que eu non sei o que faremos a partires do 26 de maio, non sei cal vai 

ser a nosa condición, e aí permítanme que fale en nome propio, non sei se vou ser concelleiro, 

Deputado, ou non vou ser nada, tampouco me preocupa en exceso; o que si sei e estou seguro é que 

estea na función que estea vou defender exactamente o mesmo con respecto á selección de persoal 

nesta Institución e prácticamente no 100% dos concellos da provincia de Lugo, que a todos habería 

que darlle unha volta, todo o que é a administración local é nefasta en canto ó que son os procesos 

de selección. 

 

E quero deixalo aquí para non seguir tensionando o ambiente, porque falar de porque algún 

dos procesos desta Casa foi sancionado polas reclamacións que se puxeron sería para porse 

colorado nalgúns casos por moito que foran funcionarios quen compoñían os tribunais nese caso”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Miguel Angel Sotuela Vega, en representación 

do Grupo Provincial Socialista, para dicir o seguinte: 

 

“Teño que dicir que se efectivamente pronunciei algunha palabra, aínda que creo non 

ofendín a ninguén co que dixen ou alo menos non era a miña intención, é verdade que utilicei algún 

verbo que  non tiña que ter utilizado e polo tanto retíroo. 

 

Non quero incidir sobre o mesmo, os procesos son limpos, son levados por persoas 

honestas e con experiencia profesional en cadaún dos exames. Pero que diga o Partido Popular que 

aquí se fai política de militantes do Partido Socialista na contratación, e iso que o diga Elena 

Candia!; pero non quero seguir falando xa disto porque chove sobre mollado. 
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Pero si quería dicir que hai unha palabra que sae aquí tódolos Plenos, “arribista”, que 

significa “persoa que pretende medrar a calquera prezo aínda que sexa pactando co contrario”, a 

quen se lles parece esta expresión?, fagan memoria. E ten uns sinónimos, “aproveitado”, algún por 

aquí leva toda a vida aproveitándose do Partido Socialista; “egoísta”, isto non, era máis ben 

egocentrista, e iso si, aí seguramente encaixaba tamén; “oportunista”, aquí que pense o persoal o 

que queira; e “trepador”; todos son sinónimos de “arribista”; o de “trepador” máis ben é cara 

abaixo porque empezou moi arriba e xa está terminando no chan e logo non lle queda para onde ir, 

non sei se repetiremos en Becerreá pero máis abaixo xa non pode ir, entonces aplíquese isto de 

“arribismo”, e pare de dicir iso dun Partido que o tivo no seu seo durante tantos anos, que o 

protexeu, que o encumbrou, e que grazas ós votos dos seus compañeiros vostede fixo un traballo, 

iso non se lle nega, pero pare xa con esa palabra e  de adicarse a traer aquí  mocións para meterse 

cos funcionarios ou co Deputado de Recursos Humanos, ou para chamarlle Conde ó Sr. Presidente” 

 

Seguidamente intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, quen 

manifesta o seguinte: 

 

“Non é “arribismo”, é “social arribismo”, porque vostedes non representan ó socialismo, 

ninguén fala de socialismo senón que como moito falan de sanchismo, e senón lea os periódicos. 

 

E eu non me sinto ofendido, ó contrario, o que me acaba de dicir vostede enorgulléceme 

dos meus corenta anos nese Partido que, repito, se están aquí algúns é por ese traballo meu. E 

gústame que poña pasión e vehemencia na defensa desta moción, aínda que minte cando di que nos 

metemos cos funcionarios, interpreta vostede, pero diso xa estou acostumado; e vou seguir facendo 

o que creo que debo facer e non vou cambiar a estas alturas. 

 

Como esta moción é para garantir a igualdade dos opositores e que estean os mellores, que 

é o que debe garantir calquera administración pública, coma nunha empresa privada, todos 

queremos os mellores, alo menos eu no meu concello cando houbo oposicións quería ós mellores e 

creo que están. Pero cando un ve este furor de convocatorias a uns meses das eleccións creando 

bolsas de todo, chegando ó cinismo de repetir a operación de 2015 creando de novo bolsas para 
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residencias cando teñen aí ós traballadores sen poñelos a traballar, porque o Sr. Presidente, Sr. 

Conde, que por certo é o apelido e se lle molesta retíroo. 

 

En canto ao manifestado pola voceira do Grupo Popular, na moción antes da primeira 

medida di: “proponse”, son propostas que se poden aceptar ou non, e eu non teño ningún problema 

en aceptar esa redacción que sinalaba vostede. 

 

E con respecto ó que propoñía o BNG que era no punto catro “concurso-oposición para 

casos excepcionais”, el dicía ó final e eu creo que debía ir “para casos excepcionais” e a 

continuación “ou nos casos en que este pleno o acorde”. 

 

Para rematar, grazas pola súa atención, grazas polas descualificacións do voceiro do Grupo 

Socialista, e ata o próximo pleno”. 

 

Intervén o Sr. Presidente, quen manifesta o seguinte: 

 

“Dende esta Presidencia e dende este Goberno sempre se defendeu a función pública, 

defendeu os tribunais de funcionarios, como non pode ser doutro xeito,  creo que aquí se está 

poñendo en dúbida este tema. Eu confío no seu traballo, de feito apenas hai litixios polos procesos 

selectivos que houbo e polos que están en marcha, e no caso de existir nesta lexislatura penso que 

non se perdeu ningún. 

 

Non me estraña nada do Deputado non adscrito, a verdade é que non se pode esperar outra 

cousa e creo que o definiu moi ben o Deputado; é certo que do BNG e do Partido Popular si que 

podíamos esperar algo máis, sobre todo o Partido Popular que pode ser un Partido de goberno e 

creo que están a facer un xogo que denota certo nerviosismo pola súa parte.  

 

Eu non entendo o de paralizar os procesos selectivos antes das eleccións, e despois das 

eleccións que?, como podemos estar nós imos influir nos tribunais?, os que entraron agora eran do 

PSOE?, non, seguro que hai algún do Partido Popular, e máis, como dixo o meu compañeiro, nesta 

Deputación; así que do Partido Popular exemplos nesta Casa non. E qué van facer nos seus 
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concellos?, van paralizar os procesos ou só é aquí?, creo que os funcionarios foron formar tribunais 

a tódolos concellos de diferente cor política e non houbo ningún problema, e agora parece que os 

hai aquí; pois este Presidente vai defender a tódolos funcionarios nese sentido; e paréceme terceiro 

mundista que entren a este xogo, respectan a autonomía local?, o único que lles preocupa nese 

aspecto é paralizar o tema das residencias na selección do persoal porque non queren que se abran 

as residencias porque ven que estamos para abrilas, parece mentira que entren ó xogo do Deputado 

non adscrito. 

 

Aparte diso, eu creo que a competencia neste sentido é deste Presidente, ou dun Alcalde, 

non é do Pleno, polo tanto entendo que este tema que estamos debatendo ó final non deixa de ser 

unha mera declaración política ou un Rogo; eu teño claro de quen é a competencia, pero vostedes 

como están por enriba do ben e do mal,  e están preocupados e nerviosos polas eleccións, por iso 

xogan a este tema”. 

 

A continuación, o Sr. Deputado non adscrito pide a palabra por unha alusión feita polo Sr. 

Presidente en base ó artigo 116 do Regulamento Orgánico vixente. 

 

O Sr. Presidente manifesta que non houbo alusión ningunha ó Sr. Deputado non adscrito, e 

que polo tanto non lle concede a palabra. 

 

A moción debatida, incluídas as emendas do Grupo Provincial Popular e do Grupo 

Provincial do BNG, aceptadas polo propoñente da moción, queda do seguinte xeito: 

 

“Manuel Martínez Núñez, Diputado Provincial, ao abeiro do disposto no artigo 130 e 

seguintes do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, propón ao Pleno a 

adopción da seguinte Moción: 

 

Parte Expositiva: 

 

As noticias de prensa das últimas semanas están a poñer en dubida a transparencia de 

diversos procedemento administrativos responsabilidade da Area de Recursos Humanos da 
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Deputación Provincial de Lugo, sobre todo no referente a selección de persoal e a provisión de 

postos de traballo. 

 

Co obxectivo de garantir a consecución dos principios constitucionais básicos en materia 

de función publica (igualdade, mérito e capacidade), desenvolvidos no Estatuto Básico do 

Empregado Publico, despexando as dubidas que a cidadanía, en especial os centos de persoas que 

se están a preparar para poder acceder a un posto de traballo no sector publico, poidan ter sobre os 

procedementos de selección de persoal e a provisión de postos de traballo. 

 

E para que a Deputación de Lugo lidere unha iniciativa a que esperamos se vaian sumando 

tódalas administracións de España, proponse se tomen unha serie de medidas tales como: 

 

1. Non se convocará ningunha praza, mentres no sexan convocadas todas as prazas da oferta de 

emprego anterior, salvo que estas queden declaradas “caducadas”. Non se poderá incluír de 

novo estas prazas  caducadas, nin outras como idénticas ou similares funcións nas seguintes tres 

ofertas de emprego. 

2. A convocatoria das prazas de cada oferta de emprego será por rigoroso  orde preestablecido na 

propia oferta de emprego (numero de praza) ou polo mecanismo que o Pleno da Corporación 

aprobe. 

3. Respectaranse escrupulosamente os prazos que establece a normativa reguladora, seguindo 

criterios idénticos para todas as convocatorias, (por exemplo non se iniciaran seleccións seis 

dias despois de publicar a lista definitiva de admitidos e outras meses ou anos despois) 

4. Establecer a oposición libre como modo habitual de acceso a función publica na Deputación de 

Lugo, deixando o concurso oposición para casos excepcionais ou nos casos nos que este Pleno 

así o acorde polo carácter das funcións a desempeñar que nunca serán, logo, as propias da praza 

conforme a titulación esixida, 

5. O programa ou temario de cada oposición, será elaborado por un grupo de persoas designada o 

efecto, con funcións ou cualificación profesional da area de coñecemento da praza que se 

convoca. Esta comisión deberá xustificar a selección de temas baseándose nas funcións da praza 

para a que se elabora. 
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6. Os Tribunais de Selección estarán formados por rigoroso orde de lista elaborada o efecto e que 

deberá ser actualizada como mínimo unha vez cada ano, para dar de alta os funcionarios de 

novo ingreso e dar de baixa a aqueles que cesaron por calquera motivo. 

Para as prazas dos grupos A1 e A2, en todo caso, e para aquelas pazas que pola especialidade 

das funcións ou titulación esixida para o acceso non houbera na Deputación suficientes persoas 

para a formación do Tribunal, a Deputación solicitará as Universidades Galegas e/ou 

Asociacións Profesionais vinculadas coa titulación esixida que propoñan o nomeamento dos 

membros do Tribunal que se precise. 

Será Presidente do Tribunal aquel dos seus membros que resulte por sorteo. 

7. Os exercicios da oposición consistiran exclusivamente en calquera das seguintes probas: 

a) Excepcionalmente, exames tipos tests que deberán de ser elaborados polo Tribunal o mesmo 

dia da celebración da proba. 

Os test contarán sempre con mesmo numero de preguntas predeterminado, para cada grupo, 

co mesmo numero de preguntas alternativas. O valor das respostas correctas, incorrectas e a 

nota ca que se acada a superación da proba estarán igualmente predeterminadas para cada un 

dos grupos e para todas as convocatorias. 

b) Desenvolver temas por escrito durante como mínimo unha hora para as prazas dos grupos 

A1 e A2, ou un tempo menor para o resto de grupos, seleccionados por sorteo entres as 

disintas partes do temario.  

A lectura será  sempre obrigatoria e realizarase o mesmos dia do exame. Para isto tanto os 

titulares coma os suplentes que formen parte do Tribunal dispoñerán de todo o dia. 

Si por causa do número de opositores non fora posible que a lectura se celebre o mesmo dia, 

esta continuará ó dia seguinte, e tres opositores seleccionados por sorteo firmarán os sobres 

que conteñan os exercicios de todos os compañeiros. 

Lerase por orde alfabético (inicial do primeiro apelido) empezando pola letra que resulte por 

sorteo, antes do inicio da lectura 

c) Exercicio práctico, valorable obxectivamente segundo un baremo, que será entregado os 

opositores co enunciado do exercicio. 

d) A proba de galego terá un formato predeterminado e igual sempre para as prazas de cada 

grupo e será valorada en todo caso por un experto que actuará sempre como asesor do 

Tribunal. 
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8. Non se convocará ningunha praza nos seis meses previos as eleccións. 

9. Os membros do Tribunal solo percibirán compensacións económicas por esta labor, nos 

     seguintes supostos: 

a) Que as probas se realicen fora da xornada laboral 

b) Que sexa preciso compensar os custes de desprazamento 

 

Para atallar os comentarios e o malestar que as noticias de prensa coma a destas semanas 

provocan na sociedade tomando todas as medidas posibles para ser exemplo de transparencia, 

proponse a este Pleno que tome os seguintes acordos, co obxecto de dotarse dunha serie de medidas 

e procedementos de carácter voluntario en materia de acceso a función pública e provisión de 

postos de traballo, entre os que se atopen os anteriormente citados. 

 

Por todo o anterior, propoño ao Pleno da Deputación a adopción dos seguintes acordos: 

 

1º.- Que se paralicen todos os procesos selectivos iniciados ata que se poidan poñer en 

práctica medidas entre as propostas, e sempre hasta despois das eleccións municipais. 

 

2º.- Se cree una comisión con autonomía para tomar decisións e poder respectar algunha 

desas medidas,  da que formen parte todos os grupos políticos que formen a Corporación co 

obxectivo de facer un seguimento deste procedementos”.   

 

Efectuada a votación, e verificada a mesma, dá o seguinte resultados: votos válidos 

emitidos, 25; votos a favor, 15 (emitidos polos señores Deputados do Grupo Provincial Popular, do 

Grupo Provincial do BNG, e do Sr. Deputado non adscrito); votos en contra, 10 (correspondentes 

ós señores Deputados do Grupo Provincial Socialista). Polo que o Presidente declara aprobada por 

maioría a moción anteriormente transcrita. 

 

PARTE DE CONTROL E FISCALIZACION 

 

11.- CONTA DAS RESOLUCIONS DA PRESIDENCIA, ADOPTADAS DURANTE 

O MES DE XANEIRO DE DOUS MIL DEZANOVE.  
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Dáse conta das Resolucións da Presidencia ditadas dende o día dous ao trinta e un de 

xaneiro de dous mil dezanove, e que figuran inscritas no Libro de Resolucións numeradas dende o  

0001 ata o 0377.  Pleno da Corporación queda enterado. 

 

12.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Non se presentan. 

 

A S U N T O S     D E     U R X E N C I A 

 

Por parte do Sr. Presidente maniféstase que hai unha moción presentada polo Grupo 

Provincial do BNG, para ser tratada de urxencia, indicando que se procederá en primeiro lugar á 

votación da urxencia da mesma, e no caso de ser aprobada debaterase e votarase a moción 

presentada. 

 

Moción do Grupo Provincial do BNG, para rexeitar a decisión do Ministerio 

de Xustiza de non aceptar a proposta de crear outro Xulgado do Social en Lugo e 

para reverter esta decisión. 

 

Logo de ver a moción a que se refire o epígrafe, do seguinte teor: 

 

 “Xosé Ferreiro Fernández e Antonio Veiga Outeiro, Deputados do Bloque Nacionalista 

Galego na Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan a seguinte Moción de 

urxencia para rexeitar a decisión do Ministerio de Xustiza de non aceptar a proposta de crear outro 

Xulgado do Social en Lugo e para reverter esta decisión.  

 

 Motivación da urxencia 

 

 Dado que a negativa do goberno do Estado coñeceuse despois de convocado o Pleno e é 

urxente o posicionamento en contra desta resolución para poder revertela. 
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Exposición de Motivos: 

 

Foron moitas as iniciativas que nos últimos anos se levan feito para reclamar a creación en 

Lugo dun cuarto xulgado do social, (o propio BNG xa trouxo unha moción ao respecto que foi 

debatida neste pleno no mes de novembro de 2016) pois os tres existentes nin de lonxe poden 

atender a demanda existente, estando a fixarse vistas neste momento cun retraso de máis de dous 

anos e medio, sinalando xuízos ordinarios (reclamacións de salarios, incapacidades, reintegro de 

gastos, clasificacións profesionais....)  para o terceiro trimestre do ano 2021, cuestión que resulta 

intolerable e a todas luces inxusto para aquelas persoas que necesitan acceder a esta xustiza. 

 

Estes xulgados están a soportar un número de entradas duns 1.050 asuntos por ano, cando o 

módulo ideal de entrada marcado polo Consello Xeral do Poder Xudicial é de 800. É dicir, un 

145% do que sería o número normal de asuntos por xulgado e ano. 

 

Despois de moito loitar, conseguiuse que por fin este ano a comisión mixta da Xustiza en 

Galiza, composta pola propia Xunta e polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, acordaran en 

reunión celebrada o 12 de decembro de 2018 solicitar ao Ministerio a creación de tres novos 

xulgados do Social, concretamente en Vigo, Lugo e Santiago, que eran as prazas que este ano o 

Ministerio de Xustiza concedera a Galiza para novos xulgados. 

 

Nunha decisión sen precedente algún, o Ministerio de xustiza do PSOE desoe a decisión da 

Comisión Mixta de Xustiza dunha comunidade autónomo e decide unilateralmente non crear os 

xulgados do social de Lugo e Santiago, e todo iso a pesares que os gastos correspondentes son 

cubertos pola Xunta de Galicia, sen custe para ese Ministerio. 

 

Hai que dicir tamén que esta carga de traballo e saturación é moito maior que moitos dos 

xulgados que si autorizou crear o Ministerio de Xustiza, o que significa que o Goberno do Estado 

continúa coa política que emprendeu co seu fracasado proxecto de orzamentos, marxinando dun 

xeito indecente ao noso país coas súas sectarias decisións. 
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Dende o Bloque Nacionalista Galego cremos que non se pode permitir este tipo de trato 

tanto á provincia de Lugo en xeral como aos intereses das traballadoras e traballadores de Lugo en 

particular, os cales son os principais damnificados por estes insoportables retrasos na resolución 

dos seus asuntos laborais, retrasos que se van incrementar, aínda máis se cabe, por esta inxusta 

decisión do Ministerio de Xustiza e do Goberno do estado Español. 

 

 E por todo o exposto con anterioridade polo que o  Grupo do Bloque Nacionalista Galego 

na Deputación de Lugo, somete a debate e aprobación polo Pleno desta Deputación de Lugo esta 

moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos: 

 

 1º.- O Pleno da Deputación de Lugo expresa o seu mais firme rexeitamento á decisión do 

Ministerio de Xustiza de non dotar a Lugo dun Xulgado do Social a maiores dos existentes, 

desoíndo a decisión da Comisión de Xustiza de Galicia. 

 

 2º.- O Pleno da Deputación de Lugo esixe o cambio inmediato desa decisión e que se 

proceda a avalar a decisión desta Comisión de Xustiza de Galicia, tal e como acontece de forma 

habitual con este tipo de propostas das comunidades autónomas. 

 

 3º.- Que se comunique de xeito inmediato esta decisión ao Ministerio de Xustiza”.  

 

 Por parte do Sr. Presidente maniféstase que se procederá en primeiro lugar á explicación e 

votación da declaración de urxencia da moción  

 

Intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo Provincial do 

BNG, no seguinte sentido: 

 

“O motivo da urxencia creo que é claro, a decisión do Ministerio de Xustiza de desoir, 

como algo inaudito,  a proposta da Comisión Mixta, neste caso unha Comisión formada pola propia 

Xunta de Galicia e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e non darlle para adiante á creación 

dun novo Xulgado do Social en Lugo, parécenos que é de suficiente gravidade para que, aínda 
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sendo as cinco e dez da tarde, o tratemos, e cando menos expresemos o noso rexeitamento a tal 

decisión. 

 

Lembrar que cando estamos falando disto estamos a falar de persoas, traballadoras e 

traballadores, que teñen que esperar xa máis de dous anos e medio a que se resolva unha pensión de 

incapacidade, unha reclamación de cantidade, etc.; calquera reclamación laboral non preferente 

neste momento hai que esperar máis de dous anos e medio a que se resolva. 

 

E hoxe mesmo produciuse unha noticia que agrava aínda máis esa decisión cando, segundo 

o Delegado do Goberno en Galicia, rectifica a decisión do Goberno e concede o Xulgado de 

Santiago, que tamén o denegara, pero segue sen conceder o cuarto Xulgado do Social en Lugo, 

cousa que nos parece completamente impresentable, e ven agravar o maltrato a que se somete á 

provincia de Lugo que se vía perfectamente nos Orzamentos que se ían aprobar, e agora denegando 

este Xulgado que é totalmente imprescindible para a provincia de Lugo, o cuarto Xulgado do 

Social. Creo que hoxe falamos de temas que tiñan bastante menos urxencia ca este que traemos 

aquí”. 

 

 A continuación procédese á votación da declaración de urxencia da moción, e efectuada a 

mesma o Pleno da Corporación por unanimidade acorda prestar aprobación á declaración de 

urxencia da moción presentada. 

 

 Intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo Provincial do 

BNG, no seguinte sentido: 

 

 “Practicamente a argumentación xa a manifestei  na explicación da urxencia. Simplemente 

lembrar que é un tema no que se ven traballando dende moitos sectores sociais dende hai tempo, 

concretamente neste caso a CIGA levou unha campaña a tal efecto, e aquí tamén se trouxo unha 

moción para reclamar ós organismos competentes a creación deste cuarto Xulgado. 

 

 Lembrar que, como dicía antes, un asunto ten que esperar neste momento máis de dous 

anos e medio a que se resolva, cousa que é completamente inaceptable, a Xustiza deixa de selo 
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cando non é inmediata. E así mesmo os Xulgados do Social de Lugo neste momento están 

recibindo 1050 asuntos por ano, cando o propio Consello Xeral do Poder Xudicial establece este 

límite en 800, é dicir un 145% máis do que sería axeitado. Insistir en que o habitual e o normal é 

que a creación de novos xulgados, que dá o número previamente o Ministerio,  o fai unha Comisión 

Mixta formada pola Xunta de Galicia e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, este ano por fin 

decidiron propoñer que un deses tres novos xulgados que lle tocaban a Galicia fora o de Lugo. E 

dicir tamén que, de forma completamente incrible, o Ministerio decidiu non conceder o xulgado de 

Lugo. 

 

 Creo que temos que acabar con estas actuacións con respecto a Lugo, duns primeiro e 

doutros despois, e pídese que este Pleno exprese o rexeitamento a esta inaudita decisión de desoir o 

que propón a Comisión  de Xustiza de Galicia. Asi mesmo que este Pleno esixa o cambio 

inmediato desa decisión e que se proceda a autorizar a creación deste Xulgado. E que se comunique 

de xeito inmediato a decisión deste Pleno, se fora favorable, ao Ministerio de Xustiza para que 

reverta a decisión tomada”. 

 

 A continuación intervén a Sra. Deputada Dª. Elena Candia López, Voceira do Grupo 

Provincial Popular, no seguinte sentido: 

 

 “Este Grupo vai apoiar a iniciativa do Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Durante o 

desenvolvemento do Pleno iamos tendo ademáis as informacións do Delegado do Goberno que 

manifestaba a rectificación, e confirmaba que Santiago de Compostela ía contar cun Xulgado do 

Social, por suposto ignorando á cidade e á provincia de Lugo; nunha semana na que hai escasas 

horas tiñamos aquí un membro do Goberno presumindo de xestión e de cumprir coa nosa 

provincia.  

 

 E mentres que viamos na sesión plenaria do día de hoxe o que nós defendimos, que non era 

un recurte, e así o intentamos facer, non quero repetirme, e o Partido Socialista saía dicindo que ía 

pelexar con uñas e dentes, e incluso utilizaba a expresión de “incluso con navallas” como recolleu 

algún medio, viamos como onte a Alcaldesa, cando lle preguntaban por este tema, dicía que ía 

facer unha Declaración Institucional.  
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 Por tanto creo que coa mesma vehemencia se deben pelexar unhas cousas e outras, e vexo 

que realmente unha vez máis se dende logo tiñamos claro cando se presentaron os Orzamentos, se 

dende logo tiñamos claro cando Pedro Sanchez ou o Partido Socialista liderou unha moción de 

censura, hoxe novamente temos claro que o Partido Socialista en Madrid foi malo para a nosa 

provincia, e agardamos que, coma sempre, todos unidos sexamos capaces de facerlle rectificar ó 

Goberno do Estado”. 

 

 Intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, para dicir que apoiará a 

moción presentada. 

 

 Seguidamente intervén o Sr. Deputado D. Alvaro Santos Ramos, Voceiro do Grupo 

Provincial Socialista, no seguinte sentido: 

 

 “O Partido Socialista está onde estivo sempre, coa provincia de Lugo. Nós hoxe seguimos 

reivindicando e recriminando con contundencia ó Goberno de España que non conceda un novo 

Xulgado do Social á provincia de Lugo. Non estamos con emendas aparentes, ou suavizadoras, ou 

diluidoras, daquelas que dicían “instar ó Ministerio a que, cando poida, ou as circunstancias o 

aconsellen, se ven que tal, poñan outro Xulgado do Social na provincia de Lugo”.  

 

 Nós seguimos na mesma posición, e consideramos equivocada, errónea, para a provincia de 

Lugo, a decisión de non concederlle un novo Xulgado do Social; e podiamos utilizar os argumentos  

de que o 145%  de carga é a menor de Galicia, e que iso quizá xustifique a decisión do Goberno, 

que ten un acordo coa Xunta de que son tres os que se poñen en marcha na Comunidade 

Autónoma. 

 

 Podiamos facer unha emenda dicíndolle á Xunta de Galicia que tamén dende a súa parte 

propoña que en vez de tres sexan catro, e poida entrar o de Lugo; pero non imos facer emendas que 

dilúan a proposta, imos dicirlle ó Goberno, no que gobernan os nosos compañeiros, que se 

equivocan e que non os respaldamos nesta decisión, que estamos en contra desta decisión porque os 

de Lugo precisamos un novo Xulgado do Social. O Partido Socialista, péselle a quen lle pese e 
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dóalle a quen lle doa, segue na mesma posición ca no 2012 cando xa reclamabamos un novo 

Xulgado do Social, e o PP nin o daba nin o pedía; na mesma posición ca no 2013 cando xa 

reclamabamos un novo Xulgado do Social, e o PP nin o daba nin o pedía; na mesma posición ca no 

2014 e 2015.  

 

 Polo tanto, reprobando contundentemente o que consideramos un erro do Goberno, 

permítame que traslade á cidadanía a confianza que alo menos nós temos en que non nos van facer 

falta sete anos, que son os que tivo de oportunidade o Partido Popular, para que Lugo teña un novo 

Xulgado do Social; e se non o temos, non se preocupe que o primeiro en berralo alto e claro serei 

eu, como fomos hoxe co tema da policía; e non estou satisfeito con que para Lugo só veñan dous 

policías e dous subinspectores, pero tampouco me podo avergoñar de que, despois de anos de 

goberno do Partido Popular cando chegou o Partido Socialista, volvesen policías facer prácticas na 

Comisaría de Lugo, iso non o vou facer. 

 

 Polo tanto apoiamos esta proposta, coincidimos  na urxencia, na necesidade e na 

reivindicación, pero non traten de cargar só ó Partido Socialista coas consecuencias de sete anos de 

goberno do Partido Popular”. 

   

 Intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo Provincial do 

BNG, para dicir o seguinte: 

 

 “Simplemente para agradecer a postura; eu estou convencido de que neste caso o que di 

Alvaro, que o di de verdade; é dicir,  eu cando digo que se maltrata a Lugo non estou dicindo que o 

maltrate  nin o PSOE, incluso nin o PP de Lugo, porque estou convencido de que fixeron moitas 

cousas dende o Goberno, neses sete anos que dicía o Sr. Santos, coas que a xente do Partido 

Popular de Lugo non estaba de acordo; quen maltrata a Lugo e a Galicia é o Goberno do Estado, 

por desgraza independentemente de quen estea no poder en cada momento. 

 

 En todo caso agradecer o apoio unánime, quizá o puideramos ter cambiado por unha 

Declaración Institucional pero, dado que estamos todos de acordo, non hai moita diferenza. E, igual 

que lle digo isto ao Sr. Santos,  tamén llo digo ós señores do Partido Popular porque evidentemente 



164 

 

en sete anos isto puidose ter feito, e non esperar a agora. E esperemos que haxa un cuarto Xulgado 

do Social en Lugo antes de que acaben os traballadores da provincia, porque se seguimos así dentro 

de pouco só haberá xubilados pensionistas na provincia de Lugo e xa non fará falta ningún Xulgado 

do Social, a ver se solucionan o problema antes de que iso ocurra”. 

 

 Pide a palabra a Sra. Deputada Dª. Elena Candia López, séndolle concedida pola 

Presidencia, no seguinte sentido: 

 

 “Si me gustaría facer unha  matización con respecto a actuación do Presidente intentando 

invitar a dous compañeiros, que ademáis un é veciño de Mondoñedo, a que abandonen o Salón 

polos carteis que portan, porque hai poucos días produciuse aquí algo parecido cun tema sanitario”. 

 

 A continuación intervén o Sr. Presidente, no seguinte sentido: 

 

 “Isto é bastante diferente;  eu non os invitei a marchar, só lles dixen que retiraran as 

pancartas; e as do outro día non contiñan ningún lema antipartido”. 

 

 Efectuada a votación e verificada a mesma, o Pleno da Corporación por unanimidade 

acorda prestar aprobación á moción presentada e anteriormente transcrita. 

 

Neste momento, sendo as dezasete horas e vinte e cinco minutos, abandona o Salón de 

Plenos o Sr. Deputado D. Lino Rodríguez Ónega. 

 

13.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Por parte do Sr. Presidente maniféstase que hai presentados tres Rogos e dúas Preguntas do 

Grupo Provincial do BNG, e unha Pregunta do Sr. Deputado non adscrito, aos que se dará resposta 

a continuación; así como duas Preguntas formuladas polo Grupo Provincial Popular presentadas na 

mañá de hoxe, ás que o Sr. Presidente manifesta que serán contestadas no próximo Pleno. 

 

 



165 

 

R O G O S 

 

Primeiro.- Presentado polo Grupo Provincial do BNG, en relación coas mobilizacións de 

mulleres do 3 e 8 de marzo, do seguinte teor: 

  

“Xosé Ferreiro Fernández e Antonio Veiga Outeiro, deputados do Grupo do BNG na 

Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan ante o Pleno da Corporación 

Provincial de Lugo e dirixido ao Presidente o seguinte Rogo para que a Deputación de Lugo apoie 

as mobilizacións de mulleres do 3 e 8 de marzo 

 

Exposición de motivos: 

 

Este ano, ao igual que o ano pasado, estase a producir un forte movemento reivindicativo 

de mulleres a prol de reclamar unha auténtica igualdade na sociedade e contra todo tipo de 

discriminación cara elas. 

 

Dados os movementos involucionistas que a este respecto se están a producir no Estado 

Español, negando esta discriminación e incluso terxiversando todo o referente á violencia que as 

mulleres sofren polo feito único de ser mulleres, faise preciso a implicación de todas as persoas a 

nivel particular e das administración a nivel xeral para frear estes comportamentos. 

 

Non podemos permitir que todo o acadado nos últimos anos con moito esforzo e sacrificio, 

e que non é para nada suficiente, se perda e se volva outra vez a situación que as mulleres tiñan hai 

50 anos. 

 

Nesa liña resulta fundamental que as institucións se impliquen apoiando as mobilización 

que ao respecto teñen convocadas para estes días 3 e 8 de marzo as asociacións en contra da 

discriminación ás mulleres, sindicatos e todo tipo de entes que traballan pola igualdade. 

É por todo o anterior polo que dende o Grupo do Bloque Nacionalista Galego presentamos ante o 

Presidente desta institución o seguinte Rogo: 
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Para que a Deputación de Lugo se posicione dun xeito contundente apoiando publicamente 

as mobilizacións de mulleres dos próximos días 3 e 8 de marzo, facendo ademais un chamamento 

aos concellos da provincia para que actúen do mesmo xeito”. 

 

Intervén o Sr. Presidente, para manifestar o seguinte: 

 

“Non só se apoia dende esta Deputación senón que tamén se participa”. 

 

Segundo.- Presentado polo Grupo Provincial do BNG, en relación coas estradas 

provinciais LU-P-1001 e LU-P-1002, no concello de Carballedo, do seguinte teor: 

 

“Xosé Ferreiro Fernández e Antonio Veiga Outeiro, deputados do Grupo do BNG na 

Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan ante o Pleno da Corporación 

Provincial de Lugo e dirixido ao Presidente o seguinte Rogo referente ao arranxo urxente das 

estradas provinciais LU-P-1001 e LU-P-1002, no concello de Carballedo. 

 

Exposición de motivos: 

 

Desde a Asociación de Veciños de Castro de Carballedo veñen queixándose dende hai 

tempo do mal estado no que se atopan as estradas LU-1001 da Barrela aos Peares e LU-1002 da 

Barrela ao contorno de Chantada, dependentes ámbalas dúas desta institución e que se atopan nun 

estado lamentable, con fochancas, buratos e desniveis así como con graves deficiencias no seu 

mantemento. 

 

Dado que estas son estradas que comunican distintos puntos de poboación pertencentes ao 

medio rural e dado que dende esta Administración temos a obriga de axudar a loitar contra o 

despoboamento do rural, unha das principais ferramentas nesta loita é precisamente ter unhas vías 

de comunicación nese entorno nunhas condición aceptables e seguras, onde as veciñas e veciños 

non teñan que xogarse a vida cada ver que teñen que desprazarse dunha localidade á outra por unha 

estrada dependente da Deputación. 
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Ademais disto, na estrada LU-P-1001, ao seu paso pola parroquia do Castro, necesítase que 

se coloquen medidas de protección para os peóns, dada a velocidade coa que circulan os vehículos 

ao seu paso polo pobo e o tipo de poboación que vive nel con especiais dificultades para cruzala. 

Por todo o por todo o anterior polo que dende o Grupo do Bloque Nacionalista Galego 

presentamos ante o Presidente desta institución o seguinte Rogo: 

 

1. Para que se arranxe coa maior urxencia posible as estradas LU-P-1001 e LU-P-1002 no 

concello de Carballado 

2. Que se dote coas medidas de seguridade necesarias para a circulación e cruce dos peóns 

á estrada LU-P1001 ao seu paso por Castro de Carballedo”.  

 

Terceiro.- Presentado polo Grupo Provincial do BNG, en relación coa estrada provincial 

LU-P-2906 no concello de Lugo, do seguinte teor: 

 

“Xosé Ferreiro Fernández e Antonio Veiga Outeiro, deputados do Grupo do BNG na 

Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan ante o Pleno da Corporación 

Provincial de Lugo e dirixido ao Presidente o seguinte Rogo referente ao arranxo urxente da 

estrada provincial LU-P-2906 no concello de Lugo. 

 

Exposición de motivos: 

 

Na Estrada de Cuiña LU-P-2906 a veciñanza demanda medidas para garantir a seguridade 

e para evitar o deterioro do firme da estrada.  

 

Neste momento moitas árbores están en perigo de caer sobre a estrada e xa foron marcadas 

pola Deputación hai máis dun ano. Ademais  as raíces levantan o asfaltado. Recentemente caeron 

varias árbores sobre a estrada e os bombeiros tiveron que cortalas para abrir paso en días de vento.  

Hai máis dun ano, dende a Deputación, ordenouse a marcaxe das árbores que deben ser cortadas 

pero a día de hoxe aínda non se executou a corta.  
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Por todo o por todo o anterior polo que dende o Grupo do Bloque Nacionalista Galego 

presentamos ante o Presidente desta institución o seguinte Rogo: 

 

Que se tomen as medidas necesarias  para garantir a seguridade no transito pola estrada 

LU-P 2906  e se evite o deterioro producido polas presenza de árbores que medran na zona de 

seguridade da estrada” 

 

Por parte do Sr. Presidente maniféstase que se toma nota dos Rogos  presentados en 

relación coas estradas desta Deputación.  

 

P R E G U N T A S 

 

Primeira.- Presentada polo Grupo Provincial do BNG, referida á contestación do Sergas á 

moción aprobada nesta Institución para a recuperación do médico no Centro de Saúde do Castro de 

Carballedo, do seguinte teor: 

 

“Xosé Ferreiro Fernández e Antonio Veiga Outeiro, deputados do Grupo do BNG na 

Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan para a súa resposta por parte da 

Presidencia a seguinte Pregunta referida á contestación do Sergas á Moción aprobada nesta 

Institución para a recuperación do médico no Centro de Saúde do Castro de Carballedo 

 

Exposición de Motivos 

 

No pleno de novembro de 2018 aprobamos nesta institución unha moción con referencia a 

eliminación dun médico no consultorio do Castro en Carballedo que dicía o seguinte: 

1. O Pleno da Deputación de Lugo insta ao Servizo Galego de Saúde da Xunta de Galicia 

a reverter a decisión tomada con respecto ao Consultorio de Castro e proceder reabrilo 

de forma inmediata. 

2. O Pleno da Deputación de Lugo Insta ao Servizo Galego de Saúde da Xunta de Galicia 

a que manteña os mesmos Servizos cos que conta o Concello de Carballedo na 
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actualidade: Centro de Saúde da Barrela e consultorio de Castro cos seus respectivos 

facultativos e demais persoal. 

Dado que a día de hoxe este médico segue sen recuperarse e dado que o SERGAS procedeu ao 

desmantelamento do consultorio citado, dende o Grupo do Bloque Nacionalista Galego na 

Deputación de Lugo queremos a seguinte pregunta para a súa contestación no Pleno da Deputación: 

Pregunta: 

 

- Cal foi a contestación do SERGAS despois de que lle fora comunicada a resolución deste 

Pleno sobre a recuperación do médico e reapertura do consultorio do Castro en 

Carballedo?” 

 

Intervén o Sr. Presidente no seguinte sentido: 

 

“En principio a Xunta non contestou nada”. 

 

Segunda.- Presentada polo Grupo Provincial do BNG, referida á solicitude do BNG de 

investigacións sobre uns investimentos do Plan Único no concello de Abadín, do seguinte teor: 

 

“Xosé Ferreiro Fernández e Antonio Veiga Outeiro, deputados do Grupo do BNG na 

Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan para a súa resposta por parte da 

Presidencia a seguinte Pregunta referida á solicitude do BNG de investigación sobre uns 

investimentos do Plan Único no Concello de Abadín. 

 

Exposición de Motivos 

 

O pasado 27 de decembro de 2018 dende Grupo do BNG na Deputación de Lugo 

presentouse un escrito dirixido ao Servizo de Contratación desa institución para que se procedera a 

investigar certas obras feitas no concello de Abadín con cargo ao Plan Único de Cooperación cos 

Concellos. 
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Esta denuncia estaba baseada nas dúbidas que dende este grupo tíñamos debido a 

denuncias que algúns veciños non fixeron chegar e segundo as cales estas obras referenciadas na 

memoria do Plan Único non chegaron a facerse. 

 

Ao mesmo tempo, tamén se constatou que estes investimentos si foran xa cobrados polo 

concello de Abadín, cuestión se que convertería de extrema gravidade no caso no que realmente 

non se executaran. 

 

Dado que no propio escrito se solicitaba que se informara a este grupo do resultado destas 

investigación e dado que ca transcorreron máis de dous meses dende que esta solicitude se fixo, 

cremos que xa transcorreu un tempo máis que suficiente para que se coñeceran os resultado das 

investigacións. 

 

É por todo o anterior polo que dende o Grupo do Bloque Nacionalista Galego na 

Deputación de Lugo queremos facer a seguinte pregunta para a súa contestación no Pleno da 

Deputación: Pregunta: 

 

- Cal foi o resultado da investigación solicitada polo BNG sobre as denuncias referentes a 

obras do Plan Único xa cobradas e presuntamente non executadas no concello de Abadín?”. 

 

Intervén o Sr. Vicepresidente D. Argelio Fernández Queipo, no seguinte sentido: 

 

“Con relación a este tema de Abadín, dicir que a xustificación administrativa está correcta, 

e en canto á visita para a comprobación neste momento non teño coñecemento de que se tivese 

feito, pero esa inspección mandouse facer, de maneira que unha vez feita podamos ditaminar se esa 

actuación foi totalmente correcta ou non”. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado D. Xosé Ferreiro Fernández, Voceiro do Grupo 

Provincial do BNG, no seguinte sentido: 
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“Hai xa dous meses que se pediu que se fixera, e aínda non temos noticias de que se levara 

a cabo esa comprobación, sendo conscientes de que a parte administrativa é correcta, porque eu 

aquí non lle boto a culpa para nada á Deputación, simplemente que se comprobe se realmente se 

fixo a obra que foi pagada ou non, ou se fixo  na súa totalidade”. 

 

Seguidamente intervén o Sr. Vicepresidente D. Argelio Fernández Queipo, para dicir o 

seguinte: 

 

“Ó mellor xa se fixo a comprobación, pero neste momento eu non o sei”.  

 

Terceira.- Formulada polo Sr. Deputado non adscrito, en relación ás residencias de Pol, 

Trabada e A Fonsagrada, do seguinte teor: 

 

“Manuel Martínez Núñez, Diputado Provincial, ao abeiro do disposto no artigo 130 e 

seguintes do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, presenta o segúinte 

Pregunta para a súa contestación en Pleno: 

 

Parte Expositiva: 

 

En el mes de agosto de 2018, se procedio por orden del Presidente da Deputación al 

cambio de cerraduras del Centro Residencial de A Fonsagrada, centro del que en dicha fecha, no 

constaba resolución del órgano competente de la CCAA sobre la materia de que el edificio reúne 

todas las condiciones para proceder a su apertura. 

 

La historia se repite, el día 1 de febrero, a media mañana, el Alcalde de Pol, se persona en 

el Centro de Atención a las Personas Mayores de Mosteiro, Ayuntamiento de Pol, que, estaba 

abierto, y,  con una trabajadora de SUPLUSA en el mismo y dado que por el Alcalde de Pol se 

procedió, con violencia en las cosas, mediante el cambio de cerraduras, sin autorización, y con 

pleno desconocimiento por esta Sociedad, a fin de que por las entradas principales del edificio el 

personal de SUPLUSA no pueda acceder al mismo, se comprenderá,  fácilmente, que por tal 

proceder violento, es impropio de una administración pública. 
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Actuaciones, sí cabe más graves, si se tiene en cuenta que ninguno de estos dos alcaldes 

cumplio los compromisos de abonar las cantidades correspondientes a estos dos ayuntamientos, y 

que figuran en sus respectivos convenios. 

 

La misma actuación, se repite en Trabada el día 6 de febrero, estando una trabajadora de 

Suplusa en la misma y por tanto con la Residencia abierta, por lo que se podía acceder sin hacerlo 

de manera violenta y sin forzar las puertas 

 

Por todo o anterior, presento as seguintes Preguntas: 

 

1.- ¿Por qué no procedio esta Deputación a recibir las obras, cuando se le comunicaron, va 

a hacer un año, (8 marzo e 8 mayo 2018)  los acuerdos del Consejo de Suplusa para su entrega? 

2.- ¿Cree que esta justificada las actuaciones violentas, forzando puertas y cerraduras de los 

citados Centros, tanto por parte de esa Presidencia como del Alcalde de Pol ?. 

3.-¿ Piensa seguir esa Presidencia u otros Alcaldes y Diputados, seguir con estas 

actuaciones violentas en vez de cumplir los tramites administrativos legales para la recepción de 

dichas obras?. 

4.- ¿Cuándo piensa exigir el cumplimiento de los convenios firmados con estos dos 

Ayuntamientos y que les obliga a abonar la cantidad de 200.000 €, a los alcaldes de Pol y 

Fonsagrada, como muy tarde, una vez rematadas las obras?”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. Pablo Rivera Capón, en representación do Goberno Provincial, 

no seguinte sentido: 

 

“Neste texto realmente hai catro preguntas. Imos intentar respostar con criterio porque hai 

asesores moi cualificados e non sei para que se fan as preguntas se saben as respostas. 

 

No primeiro caso creo que se lle informou adecuadamente en relación a porque non se fai 

unha acta de recepción, así se recolle nos distintos informes e acordos da Xunta de Goberno que se 

lle teñen remitido a Suplusa. Fundamentalmente hai cuestións que se recollen pola propia 
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Intervención Xeral do Estado, onde non se produce un acto de recepción de obra senón unha acta 

de comprobación, que é o que tratamos de facer. 

 

En canto á segunda pregunta, eu creo que hai que ter certa cautela cos termos que se 

utilizan, porque unha cousa é violencia e outra executar forzosamente unha orde, que foi o que se 

fixo  porque nunha ocasión chegamos alí e atopábase pechado, circunstancia que non se deu 

noutras residencias; de estar aberto aquílo creo que toda a comitiva que estabamos alí, que tiñamos 

de todo menos violentos, nin a nosa vontade é ser violentos senón cumprir coa nosa obriga que é 

traballar por abrir as residencias. 

 

Con respecto á terceira pregunta, lóxicamente, mantendo o escrupuloso cumprimento da 

normativa vixente e do que legalmente esteamos amparados, si que o imos seguir facendo. 

 

E en relación coa última pregunta, tamén debería sabelo, o 30 de novembro hai dous 

convenios asinados cos concellos ós que fai mención, onde se fai un recoñecemento da débeda e se 

establece o período de pagamento ata o 2030 no caso dos dous concellos. Pero esa información 

tena e é accesible, non hai nada do que aquí está que vostede non debera saber ou que non saiba”. 

 

Neste momento, sendo as dezasete horas e trinta e catro minutos, abandona o Salón de 

Plenos o Sr. Deputado D. Miguel Angel Sotuela Vega. 

 

A continuación intervén o Sr. Deputado non adscrito D. Manuel Martínez Núñez, para dicir 

o seguinte: 

 

“Á primeira, aparte de que o Sr. Presidente dixo que non estaban abertas por culpa de 

Suplusa e obviamente tamén do Consello do que forma parte do Partido Popular, cousa que é falsa, 

non están abertas porque o Sr. Presidente da Deputación Provincial de Lugo, despois de empeñar a 

súa palabra e figurar en acta que ía aprobar a Ordenanza e o prezo público hai un ano, cambiou de 

criterio e non cumpriu o acordo no Consello de Suplusa como non cumpre tampouco os de aquí. 

Entonces o único responsable é vostede. 
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Porque non as recibiron se vostedes din nun Decreto que teño eu, ó mellor está mal 

transcrito, “para tales efectos temos en conta os acordos do Consello de Administración de Suplusa 

celebrados o 8 de marzo, 8 de maio, e o 7 de agosto”?, e toman os acordos un ano despois, 

puiderono facer en marzo do ano pasado. 

 

Vostede minte, porque cando foi o Alcalde de Pol a cambialas non estaba vostede alí,  as 

portas estaban abertas, e había unha funcionaria de Suplusa, e foi a Garda Civil e vostede non 

estaba alí, iría outro día, pero o día que cambiou as pechaduras D. Lino non estaba vostede alí, 

estivo a Garda Civil e non levantou acta de que estaba vostede.  

 

Pois sigan cambiando pechaduras, xa o vimos antes, se non votaron a favor de quitar ós 

okupas, sigan ocupando. 

 

En canto a cuarta pregunta, ou sexa que hai concellos de primeira e de segunda; Dª. Mayra, 

e perdoe que a cite, ten o artigo 116 para dicir que a deixen falar por alusións, Trabada pagou 

honradamente e non lle esperaron ó 2030; Castroverde pagou honradamente, non lle esperaron ó 

2030; hai concellos de primeira e de segunda?, eu espero alo menos ser de segunda, e que cando 

me toque pagar a mín tamén me esperen ó 2030, e xa pagará o que veña detrás”. 

 

Intervén o Sr. Deputado D. Pablo Rivera Capón, en representación do Goberno Provincial, 

no seguinte sentido: 

 

“Non hai concellos de primeira e de segunda, o que ten que facer é respectar a autonomía 

dos concellos que non queren facer o que vostede querería que fixeran eses concellos. Entonces se 

algún concello quere abrir as residencias coa Deputación debe respectalo. 

 

E insisto, non se recibiron as obras porque técnica e xurídicamente non se poden recibir, 

hai que facer un acta de comprobación que é o que estivemos facendo; e pódolle asegurar que de 

violencia ningunha, é moi desagradable ter que chegar a esta situación; e o que ó mellor hai que 

preguntarse é porque nunhas residencias podemos entrar e noutras non”. 
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E non habendo máis asuntos de que tratar, o Presidente levanta a sesión, sendo as dezasete 

horas e trinta e seis minutos do día de referencia, de todo o cal eu, Secretaria, certifico. 

 

 

 

 

 

 

 


