
 

ACTA DA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACION O DIA 

01 DE DECEMBRO DE 2017

         Asistentes

         SR. ALCALDE:

FRANCISCO GARCÍA SUÁREZ

CONCELLEIROS:

Polo BNG:

         MARIA CRISTINA CID FERNÁNDEZ
 BERNARDO VARELA LÓPEZ

 MARÍA ELENA SUÁREZ ESTÉVEZ

 MARÍA TERESA DEVESA GRAÑA

 ALBERTO CONDE RODRÍGUEZ

 MARÍA ISABEL POISA REY

 FRANCISCO ALEJANDRO PIÑEIRO LOSADA

 MANUEL CID PÉREZ

Polo PP:

         LUZ DOPORTO REAL

JOSÉ DANIEL RODICIO PÉREZ

         MARIA DEL CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ,

Polo PSdeG-PSOE:

ZAIDA AUXILIADORA RODRIGUEZ CAMBA

SECRETARIO:

Don Maximino Jardón Pedras

 

      No Salón de Sesións da Casa do Concello 

de Allariz, cando son as VINTE HORAS (20.00) 

do  dia  UN  de  DECEMBRO    do  DOUS  MIL 

DEZASETE,  previamente  convocados, 

reuníronse  os  Sres.  Concelleiros  á  marxe 

relacionados,  baixo  a  presidencia  do  Sr. 

Alcalde,  D.  Francisco García Suárez,  a fin de 

celebrar unha sesión extraordinaria polo Pleno 

da Corporación.

Sen incidencias.

 

---&&&---

ORDE DO DIA
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1. ACTAS.-  Aprobación, se procede, dos borradores das  actas correspondentes 

ás sesións celebradas o 27.10.2017 e 17.11.2017.

2. Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión.- Dar conta.

3. ORZAMENTO  XERAL  2017.-  Aprobación,  se  procede.  do  expediente  n.º  2  de 

modificación de créditos por transferencias entre partidas de distintos capítulos.

4. ALUGUER  DE  PARCELAS  EN  CHORENTE  CON  OPCIÓN  A  COMPRA.-  Aprobación,  se 

procede, dun expte. de contratación por procedemento aberto e trámite ordinario.

5. PXOM.- Modificación puntual nº 5 do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).- 

Aprobación provisional, se procede.

6. Moción  do  BNG sobre  o  25  de  novembro día  internacional  contra  a  violencia  de 

xénero.

7. Moción do PP sobre elaboración dun plan de soterramento das instalacións aéreas no 

casco histórico de Allariz.

8. Moción do PP sobre a reforma da antigua casa da radio de Allariz para dotar a Banda 

“Unión Musical Allariz” dun espazo acorde ás súas necesidades.

9. Moción do PSdeG-PSOE sobre a revitalización do comercio local de Allariz.

10. Moción do PsdeG-PSOE no día internacional contra a violencia de xénero.

11. Rogos e Preguntas. 

---&&&---

1.- ACTAS.-  Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes ás 

sesións celebradas o 27.10.2017 e 17.11.2017.

En relación coa acta do 27.10.2017, o concelleiro do grupo municipal do Partido Popular, José 

Daniel  Rodicio Pérez,  sinala que,  no punto 9º, moción presentada polo PSdeG-PSOE cunha enmenda 

transaccional  do BNG, aceptada polo PSdeG-PSOE,  se ben se reflecte  correctamente o resultado da 

votación, sería conveniente que se recollera, na parte dispositiva, a redacción final conxunta da moción 

coa transacción aprobada para unha maior clarificación.

Explica o Secretario que o texto do acordo non ofrece dúbida algunha porque xa se indica que o 

grupo do BNG acepta os puntos incluidos na moción presentada polo Grupo Socialista. Non obstante, en 

aras dunha maior claridade, sería convinte que no sucesivo as enmendas transaccionais se presenten 

por escrito para facilitar a súa incorporación á acta. 

De  cara  ó  futuro,  sinala  o  Alcalde,  suxire  que  todas  as  enmendas  transaccionais  vaian 

incorporadas  na  parte  resolutiva  do  acordo.  Non  obstante,  quere  deixar  constancia  do  seu 

recoñecemento pola amplitude das propias actas e pola fidelidade das amplas intervencións.

    Na  mesma acta,  na  páxina  29,  hai  un  erro,  onde  dí:   “Por  último,  o  concelleiro  do  grupo 
municipal congratúlase da recuperación da iluminación na parte alta da Barreira ó Convento de Santa 
Clara”, debería dicir:   “Por último, o concelleiro do grupo municipal popular…..”

Acéptase o erro de transcripción.
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Unha  vez que  se  tomou  razón  das  observacións  expostas,  aprobáronse  as actas 

correspondentes  ás  sesións  celebradas  o  27.10.2017  e  17.11.2017.  pola  unanimidade  dos  trece 

concelleiros  que legalmente integran esta Corporación local.

2.- Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión.- Dar conta.

Están a disposición dos grupos políticos no Libro de Decretos, na Secretaría, sinala o 

alcalde.

3.-  ORZAMENTO  XERAL  2017.-  Aprobación,  se  procede.  do  expediente  n.º  2  de 

modificación de créditos por transferencias entre partidas de distintos capítulos.

Sinala o Alcalde que ésta é unha modificación de axuste de partidas que se fai casi dun modo 

ordinario  como  consecuencia  da  execución  ordinaria  do  orzamento.  O  expediente  foi  dictaminado 

favorablemente pola comisión de facenda e ten un alcance de 99 mil euros que proceden da partida de 

amortización de préstamos unha vez aprobada a carencia  de 2 anos polo Ministerio de Facenda. Unha 

das partidas que precisan crédito ten que ver cos gastos de comisións bancarias que os bancos perciben 

por todas as xestións de pagos que o concello fai necesariamente a través destas entidades. Tamén se 

inclúen outras partidas todas elas do capítulo 2 tal co0mo figuran na proposta.

Polo grupo municipal do Partido Popular, a súa portavoz, Luz Doporto Real, sinala que houbera  

sido necesaria un maior detalle no desglose das partidas de gastos afectadas, como por exemplo, a que 

fai referencia os gastos de enerxía electríca de instalacións, conviría saber a qué instalacións se refire. En 

calquer  caso,  con respecto á moficación  de créditos  prantexada,  mais  alá  das partidas  en concreto 

afectadas, recorda a concelleira que xa con motivo da aprobación do orzamento para o 2018 houbo un 

debate intenso con respecto á estimación da regra do gasto, certo é que agora non hai obrigatoriedade 

de presentar informe de cumprimento da regra de gasto para facer estas modificacións pero sí sería  

interesante e aconsellable que polo menos se fixera mención ao que este tipo de modificacións de 

crédito nos poden ocasionar no futuro cando liquidemos o exercicio 2017. Para ser clara e gráfica a 

concelleira cita literalmente o que dicía o Secretario con motivo dunha modificación anterior que se fixo 

no ano 2016 con respecto á liquidación do exercicio 2015 no que se dicía no citado informe que “as 

transferencias de crédito entre partidas ainda que cumplían co obxectivo da estabilidade orzamentaria 

(como  é  o  caso  deste,  que  o  cumplen,  afirma  a  concelleira) con  informe  favorable  do 

Secretario-Interventor por canto non aumenta o gasto do orzamento xeral (como é certo, recoñece a 

concelleira)  sen embargo, tivo uns efectos sobre a regra de gasto que se viron agora no momento da  

liquidación xa que ó convertir o gasto financeiro dos capítulos 3 e 9 en gasto non financeiro do capítulo 2  

(como  é  caso  actual)  produciuse  un  aumento  do  gasto  corrente  computalbe”,  o  cal,  segundo  a 

concelleira vai ocurrir o mesmo que xa se produciu daquela, agora con ocasión da liquidación do ano 

2017. “No futuro non cabe aprobar modificacións de crédito por transferencias entre partidas do gasto  

financeiro para partidas de gasto non financeiro, así mesmo, é preciso reducir o gasto corrente para  

volver a un promedio do gasto corrente computable próximo aos tres millóns e medio de euros” , conclúe 

a cita do informe. Con esto, sinala a concelleira, queda aclarada a posición do Partido Popular porque é a  

mesma que se mantiña fai un ano xa desde os servizos xurídicos do concello e estamos de novo diante 
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unha  situación  similar.  Esta  situación,  o  ano  pasado  obrigounos  a  ter  que  executar  un  novo  plan 

económico financeiro e a este ritmo vamos ter que aprobar o cuarto ou o quinto dende o ano 2013; cree 

a concelleira  que é o  momento que de verdade non se siga aumentando o gasto corrente,  que se 

aproveiten os prazos de carencia da amortización dos préstamos, que non se ten aproveitado, para ir 

facendo amortizacións e rebaixar a débeda porque seguimos endebedados en mais de catro millóns de 

euros. Esta situación lévamos a mais do mesmo e insiste, ainda que agora mesmo, con motivo deste  

expediente non sexa obrigatorio, houbera sido convinte que se fixera unha estimación da regra do gasto 

e se fixera algún tipo de advertencia deste tema.

Non hai intervención por parte do grupo socialista.

A continuación intervén o Alcalde para sinalar que, en todo caso, da regra do gasto haberá que 

falar cando se teña a liquidación do orzamento porque niste momento ainda falta rematar o exercicio e 

imputar  gastos  e  ingresos  e  teremos  ocasión  de  comprobar  o  seu  cumprimento.  Este  tipo  de 

modificacións, en moitos casos nin sequera hai que traelas a pleno porque son meras transferencias de 

crédito entre distintas partidas, niste caso entre distintos grupos de funcións, pero unha transferencia de 

99 mil euros sobre un orzamento de 6 millóns de euros entra dentro do habitual das modificacións como 

xa se comentou antes. Non obstante, estaremos atentos ó cumprimento da regra do gasto ainda que  

estemos en desacordo con que se priorice sempre o cumprimento dunha estabilidade orzamentaria que 

vai en detrimento do emprego, dos servizos públicos e tamén da actividade económica. Non obstante, 

velarase polo cumprimento da regra no momento da liquidación, conclúe.

Visto o expediente tramitado do que deu conta o Alcalde;

De conformidade co dictamen favorable da comisión de facenda do 28.11.2017;

O Pleno, pola maioría absoluta legal, cos votos favorables do BNG (9), co vot en contra do PP (3) 

e coa abstención do PsdeG-PSOE (1),  ACORDA:

PRIMEIRO. Aprobar o expediente nº 2 /2017 de modificación do orzamento pola modalidade de  

transferencia de créditos entre aplicacións de distintas áreas de gasto. O acordo adoptarase polo Pleno  

da Corporación, previo dictamen da comisión de facenda, co seguinte detalle:

1.  PARTIDAS QUE INCREMENTAN O CRÉDITO 

INICIAL

Programa/

económica

Consignación

 inicial

Modificación

(incremento)

Consig. Final

Gastos de formalización, modificación, e 

cancelación

0111 31100 10.000 20.000 30.000

Outros gastos diversos (parque etnográfico) 3321 22699 20.000 15.000 35.000
Actividades  culturais e deportivas 3341 22609 15.000 12.000 27.000
Outras actividades casa mocidade 3371 22699 15.000 15.000 30.000
Actividades  culturais e deportivas/esc.dep. + 

and. Triat.

3411 22609 75.000 17.000 92.000

Enerxía eléctrica instalacións 9201 22100 10.000 20.000 30.000

SUMAS TOTAIS 145.000 99.000 244.000

2.PARTIDAS QUE DISMINÚEN O CRÉDITO 

INICIAL

Programa/

económica

Consignación 

actual

Modificación

(minoración)

Consig. Final
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Amortización préstamos M/L prazo 0111 91300 533.000 99.000 434.000

SEGUNDO.  Expor  este  expediente  ao  público  mediante  anuncio  no  taboleiro  de  edictos  do  

Concello e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de quince días, durante os cales os interesados  

poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente  

aprobado se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá  

dun prazo dun mes para resolvelas.

4. ALUGUER DE PARCELAS EN CHORENTE CON OPCIÓN A COMPRA.- Aprobación, se 

procede, dun expte. de contratación por procedemento aberto e trámite ordinario.

Da conta a concelleira de promoción económica, Cristina Cid Fernández,  sinalando que se trae 

o prego de cláusulas económico administrativas e a correspondente convocatoria de licitación para ao 

aluguer con opción de compra das parcelas 53, 54 e 59 a un tipo mínimo do 6% anual do prezo de venda  

(45 €/m2) conforme se especifica no cadro de licitación do prego de cláusulas. O aluguer con opción de  

compra xa ten propiciado que outras empresas se teñan implantado no parque empresarial usando esta 

fórmula  o cal valida a aposta feita polo concello para contribuir á mellora da implantación de empresas  

no parque empresarial.

Polo grupo municipal do Partido Popular a súa portavoz, Luz Doporto Real, sinala que, se ben a  

proposta do aluguer con opoción de compra de parcelas é correcta e están de acordo con ela, non 

obstante, vanse abster ata coñecer o proxecto e os informes de actividade que presentará a empresa, de 

confirmarse o seu interés pola licitación, para que non queden dúbidas sobre a non contaminación desta 

actividade de chatarrería; non lle gustaría que se convertira nun gran desguace como podería ser, polo 

impacto que elo pode ter no propio parque empresarial e polo tanto esperan a coñecer os informes 

sectoriais  sobre  impacto ambiental  que terá  que tramitar  a  empresa cando presente  o proxecto de 

actividade. Ata ese momento, o grupo popular vai manter unha postura de abstención.

Por parte do grupo municipal socialista non hai intervencións.

A  continuación  intervén  o  Alcalde  para  sinalar  que,  independentemente  de  quen  sexa 

finalmente o adxudicatario que se coñecerá cando presente as ofertas en sobre pechado, polo tanto é  

absolutamente transparente e de acordo coa normativa que regula a venda de bens municipais, hai que 

ter presente que este método de venda de parcelas (aluguer de dous anos con opción de compra) 

permite que as empresas podan conseguir financiación para o desenvolso final da compra das parcelas. 

O parque empresarial  de Chorente xa conta con mais de 41 empresas instaladas con cerca de 330 

traballadores no conxunto das empresas o cal é unha aposta moi importante para o desenvolvemento 

económico e social de Allariz. En canto á actividade económica que a empresa poda desenvolver vaise 

facer con todas as garantías medioambientais e sectoriais correspondentes. Niste intre, sen embargo o 

que se pon en venda (aluguer con opción de compra) é exclusivamente a venda dos terreos a través dun 

procedemento transparente de subasta en sobre pechado. 

Visto o expediente tramitado;

De conformidade co dictamen favorable da comisión de facenda do 28.11.2017;
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O Pleno, pola maioría absoluta legal, cos votos favorables do BNG (9) e PsdeG-PSOE (1), coa 
abstención do PP (3),  ACORDA:

PRIMEIRO. Aprobar o expediente de contratación dun contrato de aluguer con opción de compra  

por procedemento aberto mediante subasta, ao prezo mais alto (poxa pública), como único criterio de  

adxudicación, dun lote único de parcelas do parque empresarial de Chorente de propiedade municipal  

descrito no Anexo I deste prego

SEGUNDO. Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerá o contrato.

TERCEIRO. Publicar  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  e  no  Perfil  de  contratante  anuncio  de  

licitación,  para  que  durante  o  prazo  de  quince  dias  poidan  presentar  as  proposicións  que  estimen  

pertinentes.

CUARTO.  Facultar ao Alcalde, tan amplamente como en dereito proceda para que proceda á  

execución deste acordo.

5.- PXOM.- Modificación puntual nº 5 do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).- 

Aprobación provisional, se procede.

Cuestión de orden: 

Por unha relación de traballo, mantida fai un tempo, con unha das propiedades afectadas pola 

modificación puntual  nº 5 do PXOM o concelleiro do grupo municipal do Partido Popular,  José Daniel 

Rodicio Pérez, sinala que prefiere ausentarse durante o debate deste asunto e incorporarse novamente á 

sesión nos seguintes.

Pola súa parte o Alcalde sinala que, das consultas que fixo ao respecto ao Secretario á vista de  

que figura no expediente un informe como arquitecto, pode concluirse que non concorre causa legal de 

abstención por ese motivo na medida en que as normas do PXOM teñen un carácter xeral que afectan a  

todos; non obstante, é unha decisión que o concelleiro pode tomar libremente. 

O concelleiro insiste en que é unha decisión que libremente desexa tomar él mesmo.

O Alcalde sinala que acepta a decisión do concelleiro.

O secretario  pide tomar  a  palabra  para  deixar  constancia de  que é  coñecedor  do grao de 

participación que o concelleiro tivo, en calidade de Arquitecto, en relación cunha das propiedades e 

reitera que, ao seu modo de ver non concorre causa legal de abstención polo que podería participar 

válidamente na adopción do acordo plenario.

O  concelleiro,  non  obstante,  auséntase  voluntariamente  da  sesión  durante  o  debate  deste 

asunto.

A continuación toma a palabra o concelleiro de urbanismo, Manuel Cid Pérez, para indicar que 

esta modificación puntual nº 5 do PXOM afecta tan só ás aliñacións de tres parcelas en Casnadagaia, na 

parróquia de San Mamede de Urrós. Esta modificación ten a finalidade de correxir o que se consideran 
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erros no documento do Plan Xeral que determina as aliñacións oficiais no núcleo de Casnadagaia. As 

aliñacións que recolle o PXOM seguen a liña das edificacións na data da súa elaboración sen ter en conta 

as antigas construccións que xa non existían ou que estaban en estado de ruina. Con esta corrección 

establécese unha aliñación seguindo o linde dos elementos construidos e axustándose ás propiedades 

existentes  resultando  un  trazado  mais  racional.  Segundo  os  informes  da  técnica  municipal,  Marta 

Somoza, esta modificación puntual axústase ás determinacións establecidas na Lei 2/2016, do solo de 

Galicia; na Lei 21/2013, da Avaliación Ambiental,  no Regulamento do Dominio Público Hidráulico, RD 

849/1986; no plan hidrolóxico da parte española da demarcación hidrográfica Miño-Sil (RD 1/2016); na 

Lei  10/2008, de 3 de novembro, de resíduos de Galicia e no Plan Xeral de Ordenación Municipal  de 

Allariz, sendo ademais a figura urbanística contemplado no propio PXOM para a corrección de aliñacións. 

O informe de secretaría tamén é favorable, polo o BNG anuncia o seu voto favorable.

Polo grupo municipal do Partido Popular a súa portavoz, Luz Doporto Real, sinala que estamos 

ante un expediente que, a priori,  cando se acordou a aprobación inicial  parecía unha cousa sinxela, 

atopámonos niste intre con que non o é tanto. Bota en falta na intervención do concelleiro de urbanismo 

que se refiere ós informes favorables pero non dos informes que hai en contra desta modificación que 

cree que son importantes e trascendentales para facer unha modificación puntual  do PXOM. Visto o 

expediente, que non é pequeño, e dada a naturaleza do expediente que fixo que esta modificación se 

iniciase solicita que se retire niste momento do pleno dado que faltan informes fundamentais como os 

que aludía o concelleiro de urbanismo anteriormente por parte dos técnicos municipais. Os grupos non 

coñecen a totalidade dos informes –sinala que faltan dez páxinas do final do informe que está numerado- 

e non coñece ese informe da técnica municipal, Marta Somoza, non coñece os informes referentes ás 

alegacións presentadas, entre 26 e 28 de distintos veciños e tampouco os informes municipais previos á 

aprobación provisional e considera este grupo que todos eles son fundamentais para non incorrer en 

erros ou posibles responsabilidades ante cuestións tan importantes como son as dunha modificación do 

PXOM. De non proceder a que acepten a retirada do expediente o seu grupo votará en contra ainda que, 

cando se fixo a aprobación inicial, votaron a favor xa que descoñecían a naturaleza e o groso de todo  

este expediente e votan en contra por tres razóns fundamentais: hai un informe do arquitecto municipal 

previo á aprobación inicial de que a obra executada invade espacio público na fachada coincidente coa 

palleira que iniciou este procedemento. É dicir, arranca todo cunha obra e con informes desde o concello 

que o seu grupo descoñecía cando se iniciou a aprobación inicial e no que se dí desde o concello que se  

invadiu espazo público. Ante a posibilidade da responsabilidade patromonial que poidera ter o concello 

por ter dado unha licencia en contra do PXOM, inicouse todo este expediente que se intenta levar a cabo 

con todos os informes sectoriais en contra. Hai un informe da APLU do 29.07.2016 que non coñeceron 

ata agora que dí que hai un espazo de 4,50 m2, como tamén dicía o técnico municipal, que é un espazo  

público. E segundo os datos que obran actualmente na Xerencia do Catastro eses 4,50 m2 que están  

eiquí en debate están en espazo público. Pide rigor, que cando as cousas se poñan sobre a mesa, cando 

se queira facer unha modificación do PXOM se sexa transparente nos datos, no que se dí e se den os 

datos concretos, rigurosos, que hai, porque non solamente sirven os informes que saen deste concello, 

hai  outras administracións que tamén teñen competencias sobre este tema, tamén se pronuncian e 

teñen  informes  en  contra.  Por  tanto,  de  non  retirarse  e  ante  a  posibilidade  de  poder  ter 

responsabilidades patrimoniais por este tipo de decisións, o seu grupo vai votar en contra. 

Polo grupo municipal socialista, a súa portavoz, Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba, sinala que, 

polo que parece, o concello pretende correxir un erro na planimetría do Plan Xeral no núcleo rural de 
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Casnadagaia pero este erro nas aliñacions leva ocasionado diferentes interpretacións e problemas de 

convivencia  entre  os  veciños  afectados,  tanto  é  asi  que na  actualidade  existe  unha causa  xudicial  

pendente por esta cuestión. A problemática destas parcelas que se ven afectadas trouxo consigo, deste 

xeito colateral,  unha resolución dun expediente de reposición da legalidade urbanística por parte da 

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que declara non legalizables unhas obras de ampliación 

así como a súa correspondente demolición. Dado que todo apunta a un erro na planimetría municipal,  

que é o que está na orixe deste conflicto urbanístico, sería conveniente que o concello de Allariz tentara 

mediar  para  acadar  unha  solución  xusta  e  razoable  ao  mesmo  en  non  ter  que  agardar  o  futuro 

pronunciamento xudicial; ademais, deberíamos preguntarnos se non teríamos que indemnizar por danos 

e prexuizos ós particulares afectados. Por estas razóns anuncia que o seu voto vai ser de abstención.

Intervén finalmente o Alcalde para sinalar que, un expediente que leva unha tramitación de 

mais dun ano,  que é coñecido inicialmente polos grupos municipais,  o grupo popular expresamente 

votou a favor da aprobación inicial que non modificou para nada os prantexamentos que se presentaron 

ata o dia de hoxe. O concello nunca negou que do que se trataba era modificar levemente as aliñacións 

que o PXOM marcaba no núcleo de Casnadagaia, porque se considerou que as aliñacións existentes 

podían ser erradas, e polo tanto, con total transparencia así se fixo. Fíxose ademais despois de expresar  

que non foi a APLU quen fixo a reposición da legalidade urbanística, foi este concello e este Alcalde quen 

ordenou  a demolición de 4,5 m2 dunha edificación  construida  e  a parte  afectada por  esa decisión 

recurriu  á  via  xudicial  e  hai  unha  suspensión  desa  decisión  por  parte  dun  Xuiz.  O  concello,  

simultaneamente ó acordo de suspensión xudicial, polo tanto nada que ocultar,  e ó mesmo tempo na 

medida en que incumplía a aliñación marcada polo PXOM, ainda que poidera ser errada, tomou esa 

decisión, pero da mesma maneira que sucede en moitos ámbitos, e así o recoñece o propio Xuiz, como 

ocurre noutros casos como en Ourense no edificio da rúa Marcelo Macías, nada comparable co caso de 

Allariz que só afecta a tres ou catro propietarios nese ámbito e que ademais había peticións por parte de 

todos eles de que se reconsiderara a aliñación incorrecta que establecía o PXOM. E curioso, porque o 

mesmo concelleiro do grupo municipal do PP que acaba de ausentarse da sesión, él mesmo presenta un 

documento que figura nunha escritura na que recoñece que unha propiedade similar a este triángulo do 

que estamos a falar, de catro con vinte e pico metros cadrados, que afecta a outra propietaria dí que é  

propiedade privada, o dí e elévase a escritura pública; polo tanto, cree que esto indica que hai bastantes 

dúbidas.  En todo caso,  o que temos claro é que a obra da construcción da vivenda non respeta a  

legalidade  do  PXOM  na  aliñación  urbanística,  que  eses  espazos  sexan  públicos  ou  privados, 

independentemente de que se afirmara inicialmente de que tiñan carácter público e que a APLU tamén o  

afirme, logo falaremos da compencia da APLU sobre esta cuestión, afirma, non é nada determinante, 

porque  nós  non  temos  ningún  inventario  no  que  se  diga  que  eso  é  público,  non  temos  ningunha 

constacia en relación ao camiño, a liña que sigue o camiño, polo tanto é ben discutible se era resto da 

anterior, rousío, zona verde. En fin, nese sentido, todas as dúbidas, afirma o Alcalde. Pero, continúa,  

aclaremos, sinala, que este expediente non ten ningún informe sectorial contrario, todos os informes 

sectoriais requeridos pola Xunta de Galicia que lles pide a un conxunto de entidades dependentes da 

propia Xunta, mais os que o concello pide a outros departamentos estatais e autonómicos, ningún deles 

puxo obxección algunha a este expediente. Polo tanto, non hai ningún reparo de legalidade por parte de 

ningunha administración sectorial. Cando por parte do concello xa había unha orde de reposición da 

legalidade  urbanística,  cunha  orde  de demolición,  que a  APLU tarde  e  mal  ordene  a  reposición  da 

legalidade urbanística cando a legalidade xa estaba reposta, ordenada por decreto da alcaldía, é algo 

incomprensible e moito menos estando en via xudicial cunha orden de suspensión por parte do Xulgado. 
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Cree o Alcalde que a APLU non ten competencia en materia de disciplina urbanística niste asunto ainda 

que para defender a súa posición alegue que ése é un espazo público, ainda que non teña mais base que 

a  súa  propia  opinión  expresada  neses  térmos.  Polo  tanto,  a  Axencia  de  Protección  da  Legalidade 

Urbanística en relación ó concello de Allariz ten unhas competencias, o concello ten outras, e eiquí, o  

mais absurdo é que a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística lle pide ó Alcalde que repoña a 

legalidade cando o Alcalde xa dictou con carácter previo, moito antes de que veña ningún requerimento 

da  APLU  sobre  aquelo  que  non  se  axustaba  ao  PXOM.  Polo  tanto,  está  de  acordo  en  que  hai  un 

incumprimento desa construcción con respecto á aliñación marcada polo PXOM, que ese incumprimento, 

que eses 4,02, 4,22 ou 4,50 m2 sexan públicos ou privados eso é moi discutible e nos entendemos que o 

PXOM debe recoller esta liña que agora se propón, porque é mais acaída e acorde coa traza que debería  

ter inicialmente. Entón, de transparencia e aclaracións, o concello ten respostado as alegacións que, 

obviamente, os afectados nun trámite como este poden facer. Quenes estiveron interesados presentaron 

as súas s alegacións e foron contestadas polos técnicos municipais en relación á legalidade e en relación 

ás outras cuestións de oportunidade. Toda a transparencia do mundo, sinala, acepta que cada ún pode 

ter a opinión que considere, pero entende que o grupo de goberno ten actuado velando polo interés 

xeral, primeiro para que a liña de edificación sexa correcta, sexa mais racional, teña a consideración da 

traza  do propio  camiño,  seguindo  ademais  as  indicacións,  as  suxerencias  que a  Dirección  Xeral  de 

Urbanismo nos fixo con carácter previo, porque o expediente, antes de inicialo foi remitido á Consellería  

de  Medio  Ambiente  para  que  indicara  se  era  preciso  facer  algún  trámite  ambiental,  houbo  unha 

declaración de innecesariedade e houbo ó mesmo tempo por parte da Dirección Xeral de Urbanismo a 

petición de que axustáramos algunhas cuestións sobre a proposta inicial, p. ex. en relación á supresión 

dun acceso dun camiño que iba na proposta e que a Dirección Xeral considerou que era mellor deixalo 

para non hipotecar o posible acceso a propiedades que ese futuro camiño, no caso de que se chegara a 

construir, se poidera facer, e que se xustificaran tamén outros aspectos que agora na documentación 

exhaustiva ahí figuran. O expediente está con toda a documentación, estivo a disposición de todos os  

grupos  para  o  seu  examen e  comprobación.  Están todos  os  informes,  incluido o do Secretario  que 

constata  que o procedemento  se  axusta  á  legalidade,  tamén o  da arquitecta  municipal  e  todos  os 

informes sectoriais. Houbo alegacións por parte de veciños porque en materia de urbanismo todos están 

lexitimados para formulalas e mesmo en algún caso se falaba de prevaricación que non se corresponde 

coa realidade porque ningunha administración (Telecomunicacións, Estradas, Confederación Hidrográfica, 

e  todos  os  departamentos  da  Xunta)  emiten  informes  contrarios  a  esta  proposta  que  se  efectúa 

motivadamente e que considera correcta, equilibrada, que trata por igual a todos os veciños por igual 

nese espazo non só para os veciños directamente afectados de acordo coa proposta que efectuaron os 

técnicos municipais. ¿Esto pode solventar ó mesmo tempo un problema de legalización dunha vivenda, 

pode dar unha maior seguridade xurídica aos outros propietarios en orde a correxir erros?, pois benvida 

sexa a modificación se así fora, afirma o Alcalde. Esa é a transparencia coa que actúa o concello, sinala, 

pero admite que por suposto pode haber opinións que estén en desacordo. 

Visto o expediente tramitado;

Considerando, de conformidade co Informe do Secretario,  que no documento aprobado polo 

Pleno inicialmente  na  sesión  do 29.07.2016,  tivéronse  en  conta  as  observacións  establecidas  pola 

Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo no seu informe de data 14 de xuño de 2016 

emitido  con  ocasión  da  consulta  previa  no  procedemento  de  avaliación  ambiental  estratéxica  da 

modificación puntual nº 5 do PXOM, recollido na Resolución do 11.07.2016  pola que se formula o informe 

ambiental estratéxico da citada modificación puntual. 
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Concretamente, a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo observaba que:

Non está suficientemente xustificado o Interese   xeral do reaxuste de   aliñacións nas 

parcelas catastrais 4444316 NG9744S, 4444317 NG9744S e   4444318 NG9744S que implica  o 

cambio de solo destinado actualmente a viario a solo de núcleo rural consolidado.

Non está xustificado o interese xeral da  supresión da  maior parte  dun vial previsto polo 

plan xeral situado ao norte da parcela con referencia catastral 4444319 NG9744S, que  toma 

como referencia  un camiño existente  (posiblemente de  servidume), que implica  o cambio de 

solo destinado actualmente a sistema viario a solo de núcleo rural  consolidado e impide o 

acceso a parcelas interiores. Semella máís axeitado o reaxuste de aliñacións do citado vial ao 

parcelario existente.

No proxecto da   modificación puntual sinalarase gráficamente  o perímetro do 

ámbito de actuación da modificación puntual.

Tamén  debe elaborarse na  memoria  un cadro comparativo no  que  se recollan  os 

cambios de clasificación e/ou cualificación de solo que se producen e a superficie total  do 

ámbito de actuación.

Niste punto, con respecto á xustificación do interés xeral do reaxuste de 

aliñacións convén recordar, ao respecto que, o Sr. Alcalde na súa Providencia de 20.07.2016 

declara “a modificación puntual do PXOM debe limitarse á corrección das aliñacións consolidadas tanto 

polas edificacións como polas antigas palleiras nas que o PXOM, inxustificadamente,  estableceu as 

aliñacións pola parte traseira das mesmas, non pola súa fachada, creando espazos “non construibles”,  

pero que tampouco se xustificou da quela, nin está xustificada actualmente, a súa cesión para espacios 

libres de uso público, nin para dotacións públicas, nin para equipamentos, nin para zonas verdas, dando 

lugar a unha tensión social inxustificada e mesmo ocasionando por tal motivo reclamacións xudiciais”.

“A creación destes espazos “non construibles” ocasionados por un trazado incomprensible das 

aliñacións,  seguindo o curso da parte traseira de antigas palleiras, mais que responder a un trazado 

racional, semella un erro de planeamento que convén correxir”.

Segundo  o  criterio  desta  Secretaría,  establecido  no  informe  previo  á  aprobación  inicial  a 

consideración destes espazos “non construibles” como  “espazo destinado a vial público” é súmamente 

discutible. Seguramente, son espazos, os das antigas palleiras, declarados “non construibles polo PXOM 

porque o trazado da aliñación (liña de edificación) foi seguindo un curso determinado polas edificacións 

existentes na nata da súa aprobación (2003) ou polo interior das que xa non estaban en pé (antigas 

palleiras.  O resultado de tal trazado, desde o punto de vista urbanístico, carece de sentido, posto que 

os espazos libres resultantes nin son hábiles para o vial existente, xa que non é razoable que o PXOM 

pretendera  establecer  un  trazado  viario  inexplicablemente  con  tantos  quebros,  e  tampouco  ten  a 

consideración de espazo libre de uso público, ou zona verde ou zona de protección das establecidas no 

artigo 92.1 da LSG, dotacións ou equipamentos públicos. 
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Cando o planeamento xeral pretende cualificar especialmente este tipo de solos, ademais de 

establecer a correspondente motivación e xustificación, establece unha grafía determinada, específica, 

precisamente para resaltar a importancia e tamén a gravidade de tal cualificación, sabendo que elo 

conleva a aplicación sobre terreos afectados dun réxime xurídico especial. Non é o caso do PXOM de 

Allariz: non hai unha grafía especial que identifique como dominio público a natureza deses espazos 

“non construibles”. Simplemente quedaron fora da liña de edificación, de feito non está prevista a súa 

cesión  ao  concello  na  execución  do  planeamento.  A  Administración  actuante  non  podería  invocar 

válidadamente un título para esixir a súa cesión. 

A natureza xurídica do dominio público ven determinada polo uso ou servizo público, ven sexa 

por  un  destino  específico  previsto  para  vial,  para  zonas  verdes,  para  dotacións  ou  equipamentos 

públicos, ou ben para espazos libres de uso público. Non cabe a invocación xenérica do dominio público 

sen mais e ten que estar xustificado e previsto no nivel máximo do planeamento urbanístico, no Plan de  

Xeral de Ordenación Urbana. Non é o caso do PXOM de Allariz niste caso en concreto. 

Desde esta Secretaría, inclinámonos pola interpretación, mais lóxica, de que o PXOM, no núcleo 

de Casnadagaia, como seguramente noutros núcleos rurais, limitouse a establecer as aliñacións tendo 

en conta os  espazos consolidados polas edificacións e,  noutros,  desplazou as aliñacións pola parte 

traseira de antigas edificacións, ó mellor en estado de ruina na data da súa aprobación (2003), dando 

lugar a espazos que, conservando a titularidade privada, non eran construibles, simplemente porque 

quedaron fora da liña de edificación, pero sen xustificar nin motivar suficientemente esta circunstancia.  

Como ben se sinala na Providencia da Alcaldía  o trazado destas aliñacións ten ocasionado tensións 

sociais cos propietarios afectados e mesmo reclamacións xudiciais (PO 187/2013).

Xa que non hai un procedemento específico para a corrección do que poderían ser erros de 

planeamento, o interés xeral da modificación puntual do PXOM para rectificar as aliñacións existentes 

no núcleo rural  de Casnadagaia estaría suficientemente xustificada por estes motivos, non habendo 

constancia de que  os espazos privados “non construibles”, por quedar fora das aliñacións, estiveran 

afectos ao dominio  público polo seu destino a zonas verdes, espazos  libres de uso público, dotacións 

ou equipamentos, pois non figuran cunha grafía especial propia destas cualificacións do dominio público 

nin se ten constancia da xustificación de tales afeccións.

         As  alegacións formuladas durante  o  período  de exposición  pública  están  suficientemente 

explicadas  e  aclaradas  pola  Arquitecta  redactora  do  proxecto  de  modificación  puntual  e  sobre  a 

insufiencia da xustificación do interés xeral da modificación reitero o sinalado ao respecto nos apartados 

anteriores.

            Examinado o expediente referido á modificación puntual nº 5 do PXOM constátase a integridade 

documental do mesmo e as actuacións administrativas realizádas son conformes coa lexislación vixente 

polo que procede a súa aprobación provisional polo Pleno da Corporación de conformidade co disposto 

no artigo 22.2 c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e artigo 64.2 c) da 

Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia. 

Tendo en conta, segundo constata a comisión de obras e urbanismo do 28.11.2017, que non 

hai  constancia  no  inventario  municipal  de  bens  de  que  os  terros  ós  que  afectan  a  variación  das 

aliñacións oficiais do PXOM no núcleo de Casnadagia figuren como bens de dominio público ou sequera 

patrimonais a nome do concello.
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De conformidade coa proposta de resolución contida no informe do Secretario;

O Pleno da Corporación, pola maioría absoluta legal, cos votos favorables do BNG (9), co voto 

en contra do PP (3), coa abstención do PSdeG-PSOE (1), acorda:

PRIMEIRO.  Desestimar  as  alegacións  presentadas  por  Dona  Milagros  Pérez  Quintairos,  D.  

Héctor Niqui Piñeiro,  Da. Milagros Piñeiro Pérez, e D. Héctor Niqui Piñeiro e outros 26 veciños mais, en  

relación  co  expediente  de  aprobación  da  modificación  puntual  nº  5  do  Plan  Xeral  de  Ordenación  

Municipal de Allariz (U2016.01PXOM.M/P nº 5) polos motivos expresados no informe  da Arquitecta Da.  

Marta Somoza Medina de data 16 de xaneiro de 2017.

SEGUNDO. Aprobar provisionalmente a modificación puntual nº 5 do PXOM que ten por obxecto  

a corrección de aliñacións no núcleo de Casnadagaia, Parroquia de San Mamede de Urrós (Allariz).

TERCEIRO.  O  expediente  completo,  unha  vez  dilixenciado,  será  remitido  á   consellería  

competente  en  materia  de  Urbanismo  co  fin  de  que proceda  conforme ao  disposto  no  artigo  60,  

apartados 14, 16 e 17 da Lei Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG).

CUARTO. Facultar ao Sr. Alcalde tan amplamente como en dereito proceda para que proceda á  

execución do presente acordo.

6.-  Moción  do  BNG sobre  o  25  de  novembro día  internacional  contra  a  violencia  de 

xénero.

Da conta da moción a concelleira de benestar social, María Isabel Poisa Rey, nos seguintes térmos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O  25  de  novembro  é  unha  data  referencial  para  dar  visibilidade  e  reivindicar  a  necesidade  de 

incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas. Desde que no ano 1981, ao abeiro do 

Primeiro Encontro Feminista Latinoamericano e do Caribe celebrado en Bogotá, nacera esta data como 

Día Internacional da Non Violencia contra as Mulleres en memoria das irmás Mirabal asasinadas no 1960 

na República Dominicana a mans do ditador Trujillo, diferentes institucións internacionais recolleren, con 

desigual compromiso, esta data no seu calendario oficial. 

Hai constancia de que en Galiza se rexistraron cando menos 55 feminicidios e outros asasinatos  

de mulleres nos últimos sete anos, entre 2010 e o que vai de 2017. Foi 2015 o ano do rexistro máis alto, 

con 13 mulleres asasinadas das que 8 foron feminicidios íntimos no ámbito da parella, cifra que levou o 

noso país a encabezar ese terríbel ano a taxa de feminicidios do Estado español, aínda sen ter en conta  

vítimas crianzas das que de cinco asasinatos no Estado foron dous na Galiza. Do global destes casos  

analizados, máis do 60% producíronse no ámbito íntimo, o que dá unha dimensión da importancia deste 

pero tamén da necesidade de non limitar a violencia machista á parella, pois estariamos a deixar fóra 

moitas casuísticas que tamén deben ser obxecto das políticas de prevención e erradicación, así como do 

seu cómputo e estudo. Así mesmo, resulta alarmante e indica a necesidade de mellora do marco xudicial  
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o feito de que desde o ano 2010 foran 11 as mulleres asasinadas que presentaran unha denuncia previa.  

Destas,  dúas  foran  retiradas,  unha  rexeitada  e  noutros  tres  casos  o  agresor  tiña  unha  orde  de 

afastamento que incumpriu. Así mesmo, os informes e avaliacións que emanan do Observatorio contra a 

violencia doméstica e de xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial ilustra a resposta da Administración 

da Xustiza e as eivas do seu funcionamento e necesidades de mellora. 

Grazas  á  loita  de  moitas  persoas  a  prol  da  erradicación  da  violencia  machista  avanzamos 

colectivamente como sociedade na súa visibilización, un camiño en que tivo e ten un papel fundamental  

o traballo mobilizador, crítico e esixente de diferentes movementos de mulleres na Galiza e no mundo.  

Un traballo de visibilización, denuncia e redución que dista aínda de ser colectivo e prioritario para toda a 

sociedade e para todas as axendas políticas. A diagnose da vixencia estrutural das violencias machistas 

contra as mulleres debe comprometer ás institucións a destinar maiores recursos económicos, humanos 

e materiais para tal fin. Transformar a sociedade reducindo a fortaleza do patriarcado e superar todas as  

manifestacións de desigualdade e violencia que sofren as mulleres debe ser un obxectivo político de 

primeira orde.

Por estes motivos, o grupo municipal do BNG de  ALLARIZ,  solicita do Pleno da Corporación 

Municipal a adopción do seguinte 

ACORDO

• Dende o Concello de Allariz, comprometémonos a manter o traballo continuado os 365 días do  

ano, en prevención e actuación contra a violencia de xénero, á sensibilización da sociedade , ao  

seguimento do protocolo e ao apoio da corporación ás mobilizacións locais e nacionais que se  

desenvolvan contra a violencia de xénero. 

• Instar á Xunta de Galiza a avanzar  na concreción do Pacto galego contra a violencia machista  

acordado por unanimidade polo Pleno do Parlamento Galego o 25 de xaneiro de 2017, así como 

a destinar o 1% do Orzamentos para 2018 á prevención e loita  contra todas as formas de  

violencia exercidas contra as mulleres con especial atención a aumentar os recursos destinados  

á asistencia e protección delas e as súas crianzas; a mellora dos medios e recursos xudiciais  

garantindo a existencia de espazos diferenciados para vítimas e agresores en dependencias  

xudiciais, o acompañamento das mulleres en situación de violencia machista durante todo o  

proceso e a súa atención por parte de persoal con formación especializada.

• Instar á Xunta de Galiza a cumprir e avaliar o grao de cumprimento da normativa recollida ao  

abeiro do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido  

das  disposicións  legais  da  Comunidade Autónoma de Galicia  en  materia  de igualdade,  con  

especial atención ao desenvolvemento e cumprimento do recollido na Lei 11/2007, do 27 de  

xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Polo grupo municipal do Partido Popular, a súa concelleira, María del Carmen Pérez González,  

formula a seguinte réplica:

A discriminación contra a muller ten a súa manifestación máis extrema, estendida e persistente 

na violencia, física e psicolóxica.

O  goberno  galego  considera  que  hai que seguir  actuando  para  ofrecer  a  mellor resposta  
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ás vítimas, mellorando os medios e recursos da Xustiza e de Seguridade.

O Vicepresidente da Xunta participou o 9 de marzo de 2017 na Comisión Xeral  de CCAA e 

presentou no Senado os  acordos aprobados no Parlamento de Galicia  por  unanimidade de todos os 

grupos políticos para o Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Galicia presentou un documento de consenso no que se avoga por unha modificación da Lei 

Orgánica na liña do que xa prescribe a  lei galega, ampliando o concepto de violencia de xénero a toda 

violencia do home sobre a muller incluíndo violencia sexual e trata. Considérase necesario que só sexa 

un único profesional de referencia para as vítimas en todo o proceso e comarcalización do servizo de 

xulgados específicos de violencia de xénero. É fundamental a prevención e detección precoz, así como as 

axudas  a  menores,  ampliando  a  atención  psicolóxica,  privando  ao  agresor  da  patria  potestade  e 

prohibindo a garda e custodia dos seus fillos.

Dentro da prevención, a formación e educación son alicerces fundamentais, por iso solicitouse a 

introdución na escola de contidos obrigatorios de educación afectivo- sexual, igualdade e protocolos de 

detección de violencias machistas nos institutos.

Para loitar contra a violencia de xénero é necesario  incrementar e fortalecer recursos, por esa  

razón o capítulo 313 dos orzamentos da Xunta evolucionou da seguinte maneira:

 Orzamento 2009: 1.569.753€

 Orzamento 2010: 2.572.698€

 Orzamento 2011: 2.881.243€

 Orzamento 2012: 2.868.861€

 Orzamento 2013: 2.933.298€

 Orzamento 2014: 2.908.123€

 Orzamento 2015: 3.415.900€

 Orzamento 2016: 3.968.741€

 Orzamento 2017: 5.204.667€ un 81,42% máis respecto ao ano anterior.

O Pleno do Observatorio Galego contra a Violencia de Xénero do que forman parte distintos 

departamentos da Xunta de Galicia, como son a Delegación do Goberno, o Tribunal Superior de Xustiza  

de Galicia, a Fiscalía Superior de Galicia, a Fegamp e asociacións de mulleres celebrado ou 10 de xullo de 

2017, aprobou o Protocolo de coordinación e cooperación institucional fronte á violencia de xénero que 

contará cun  mapa de recursos, co fin de ofrecer información útil ás mulleres que poidan sufrir violencia  

de xénero.

 

O Consello  da Xunta do 13 de xullo  de 2017 aprobou o proxecto de decreto que regula a 

formación en igualdade e prevención e loita  contra  a violencia  de xénero do persoal  ao servizo da 

Administración da nosa Comunidade, pioneira a nivel estatal, dando así cumprimento á Lei 11/207 de 27 

de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

O 2 de outubro de 2017, o Vicepresidente da Xunta presentou un novo modelo de oficinas de 

atención ás vítimas, que supoñen un reforzo ao apoio psicolóxico especializado nas Oficinas de Atención 

á Vítima e ao Cidadán existentes nos xulgados  da Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e 
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Vigo, cun psicólogo polo menos en cada un, a maiores dos  dous funcionarios cos que xa contaban

Por todo o exposto, presentamos as seguintes emendas transaccionais:

Instar á Xunta de Galicia a seguir avanzando na procura de todas as garantías necesarias para  

que na atención ás vítimas de violencia de xénero haxa unha actuación integral, personalizada, áxil e  

coordinada, garantindo ou respecto á súa intimidade, privacidade e dignidade, aumentando vos recursos  

destinados á asistencia e protección delas e vos seus fillos, a mellora dous medios e recursos dá xustiza  

garantindo, non marco dous medios dispoñibles en cada edificio xudicial, mecanismos de separación  

entre  vítimas  e  agresores  nos  xulgados  galegos,  ou  acompañamento  dás  mulleres  en  situación  de  

violencia  machista  durante  todo  ou  proceso  e  a  súa  atención  por  parte  de  persoal  con  formación  

especializada. En particular, levar a cabo programas de apoio ás vítimas de agresións sexuais así como  

de formación específica sobre as distintas manifestacións dá violencia de xénero, concretamente de  

violencia sexual e acoso sexual.

Sobre a avaliación dá normativa en materia de igualdade e violencia de xénero, facer constar  

que xa foi  incluído non Plan de traballo  aprobado na  Comisión non permanente de estudo para a  

igualdade e para vos dereitos dás mulleres do Parlamento de Galicia e, aprobado por todos vos Grupos  

Parlamentarios  na reunión do 26 de maio de 2017 e que dí textualmente: ?A Comisión procederá a  

adoptar como novo obxecto de estudo ou dá avaliación dá aplicación do Decreto lexislativo 2/2015, do  

12 de febreiro, polo que se aproba ou texto refundido dás disposicións legais dá Comunidade Autónoma  

de Galicia en materia de igualdade e, en consecuencia, procederá a acordar unha modificación do Plan  

de Traballo para incorporar as solicitudes de documentación e as propostas de comparecencia axeitadas  

a ese novo obxecto de estudo.

Polo grupo municipal socialista, a súa portavoz, Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba, pide poder 

expoñer a súa moción para poder transaccionar, que se transcribe nos seguintes térmos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

A loita contra a violencia que se exerce cara ás mulleres, debe ser unha prioridade que nos  

obriga a toda a sociedade no seu conxunto. Unha obrigación que lle corresponde en primeira instancia 

aos gobernos e administracións no marco das súas correspondentes competencias.

A violencia  de xénero afunde as  súas raíces  na histórica  desigualdade que tiveron e aínda 

seguen tendo as mulleres, como consecuencia do patriarcado existente nas nosas sociedades, por iso é  

fundamental  abordar  a  súa  erradicación  desde  as  políticas  de  igualdade,  desde  o  feminismo,  para 

favorecer unha  cultura da igualdade fronte a unha cultura da submisión. 

Para contribuír a erradicar a violencia de xénero precísanse medidas políticas e institucionais 

desde os  diferentes  ámbitos  que aborden  o problema de maneira  integral  e  sexan  capaces  de  dar 

resposta ás necesidades específicas das mulleres vítimas  e ás das súas fillas e fillos.

Non se poderá avanzar na erradicación da violencia e na atención específica ás mulleres, se non 

se  establecen  os  mecanismos  de  coordinación  necesarios  entre  as  diferentes  administracións  e 
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institucións con responsabilidade na materia, pero tampouco se poderá seguir avanzando se non se 

dotan ás distintas administracións dos recursos económicos e de persoal especializado adecuados. 

 

Na  resposta  integral,  as  administracións  locais  son  unha  peza  crave  e  xogan  un  papel  

fundamental. Os Concellos pola súa propia definición como institución máis próxima á cidadanía e ás 

necesidades sociais, supoñen o primeiro estamento na prevención así como na atención a través de 

información, asesoramento, protección e acompañamento ás mulleres vítimas e ás súas fillas e fillos.

É imprescindible dotar de novo aos Concellos das súas competencias en materia de igualdade. É 

necesario  e  imprescindible  contar  coas  estruturas  municipais  e  a  súa  implicación  na  loita  contra  a 

violencia de xénero, e para iso é fundamental dotarlles de recursos adecuados. Unha sociedade non 

pode denominarse democrática senón é capaz de garantir a seguridade e liberdade do 50% da súa 

poboación.  E  nesta  responsabilidade,  o  Concello  como institución  máis  próxima  a  cidadanía  ten  un 

compromiso ineludible. 

A batalla contra o machismo que mata; contra o machismo que cala; contra o machismo que 

ampara,  xustifica,  tolera  ou  banaliza.  A  batalla  contra  un  fenómeno  incompatible  coa  democracia,  

continúa. 

Por todo iso, desde o Grupo Municipal Socialista de Allariz, propoñemos para a súa aprobación 

polo Pleno do Concello os seguintes acordos:

1.- Instar o Goberno de España, a que inicie os trámites  para as modificacións lexislativas  

necesarias, ao obxecto de devolución das competencias ás entidades locais no exercicio das políticas de  

igualdade e contra a violencia de xénero. 

2.- Instar o Goberno de España, o cumprimento do compromiso económico acordado no PACTO  

DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, ao obxecto de destinar vía transferencia aos Concellos,  

un incremento anual de 20 millóns de euros durante os próximos 5 exercicios, para o desenvolvemento  

das medidas correspondentes contempladas no devandito Pacto. 

3.- Potenciar o programa municipal de “Doulas Sororas”, ao longo de todo o ano e por tódolos  

núcleos de poboación do Concello. Non se pode calar, nin mirar para outro lado. Hai que denunciar os  

comportamentos intolerables. A veciñanza non pode ser cómplice silenciosa desta lacra social. 

4.-  Dar  traslado  da  Moción  e  a  súa  aprobación  ao  Presidente  do  Goberno,  a  Ministra  de 

Sanidade,  Servizos  Sociais  e  Igualdade,  ao  Ministro  de  Facenda  e  Función  Pública,  así  como  ao  

Presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

Intervén a continuación o Alcalde para sinalar que o grupo de goberno ten o criterio de intentar  

que  haxa  todas  as  accións  por  parte  de  todos  os  grupos,  tamén  é  certo  que,  obviamente,  a  

responsabilidade de goberno na Xunta de Galiza correspondelle ó Partido Popular, e polo tanto, nise 

sentido  desde  o  BNG  formulamos  demandas  que  na  alternativa  da  proposta  transaccional  que  se 

presenta por parte do Partido Popular non se recollen. Polo mesmo, non quere que se entenda a súa 

posición  como  sectarismo,  simplemente  que  as  propostas  que  fai  o  grupo  municipal  socialista  son 

complementarias e,  fundamentalmente,  en relación á administración do Estado que o BNG non tiña 

incorporadas na súa petición.  Polo tanto, o BNG someterá a votación a súa moción incorporando as 
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enmendas transaccionais que presentou o grupo municipal socialista de xeito que a parte resolutiva do 

acordo quedaría integrado polas propostas das dúas mocións.

Resultado da votación:

VOTOS A FAVOR: 10 (9 do BNG e 1 do PSdG-PSOE).

ABSTENCIÓNS: 3 (PP)

Queda aprobada a moción Moción do BNG sobre o 25 de novembro día internacional contra a 

violencia  de  xénero,  quedando a  parte  dispositiva,  unha  vez  incorporada  a  enmenda  transaccional 

proposta polo grupo municipal do PsdeG-PSOE, nos seguintes térmos:

ACORDO

 Dende o Concello de Allariz, comprometémonos a manter o traballo continuado os 365 días do  

ano, en prevención e actuación contra a violencia de xénero, á sensibilización da sociedade , ao  

seguimento do protocolo e ao apoio da corporación ás mobilizacións locais e nacionais que se  

desenvolvan contra a violencia de xénero. 

 Instar á Xunta de Galiza a avanzar na concreción do Pacto galego contra a violencia machista  

acordado por unanimidade polo Pleno do Parlamento Galego o 25 de xaneiro de 2017, así como 

a destinar o 1% do Orzamentos para 2018 á prevención e loita  contra todas as formas de  

violencia exercidas contra as mulleres con especial atención a aumentar os recursos destinados  

á asistencia e protección delas e as súas crianzas; a mellora dos medios e recursos xudiciais  

garantindo a existencia de espazos diferenciados para vítimas e agresores en dependencias  

xudiciais, o acompañamento das mulleres en situación de violencia machista durante todo o  

proceso e a súa atención por parte de persoal con formación especializada.

 Instar á Xunta de Galiza a cumprir e avaliar o grao de cumprimento da normativa recollida ao  

abeiro do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido  

das  disposicións  legais  da  Comunidade Autónoma de Galicia  en  materia  de igualdade,  con  

especial atención ao desenvolvemento e cumprimento do recollido na Lei 11/2007, do 27 de  

xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

 Instar  o  Goberno  de  España,  a  que  inicie  os  trámites   para  as  modificacións  lexislativas  

necesarias, ao obxecto de devolución das competencias ás entidades locais no exercicio das  

políticas de igualdade e contra a violencia de xénero.(*)

 Instar o Goberno de España, o cumprimento do compromiso económico acordado no PACTO DE  

ESTADO  CONTRA  A  VIOLENCIA  DE  XÉNERO,  ao  obxecto  de  destinar  vía  transferencia  aos  

Concellos, un incremento anual de 20 millóns de euros durante os próximos 5 exercics, para o  

desenvolvemento das medidas correspondentes contempladas no devandito Pacto. (*)

 Potenciar o programa municipal de “Doulas Sororas”, ao longo de todo o ano e por tódolos  

núcleos  de  poboación  do  Concello.  Non  se  pode calar,  nin  mirar  para  outro  lado.  Hai  que  

denunciar os comportamentos intolerables. A veciñanza non pode ser cómplice silenciosa desta  

lacra social. (*)
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 Dar traslado da Moción e a súa aprobación ao Presidente do Goberno, a Ministra de Sanidade,  

Servizos Sociais e Igualdade, ao Ministro de Facenda e Función Pública, así como ao Presidente  

da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP). (*)

(*) Texto da enmenda transaccional aprobada.

7. Moción do PP sobre elaboración dun plan de soterramento das instalacións aéreas no 

casco histórico de Allariz.

Da conta da moción presentada o concelleiro, José Daniel Rodicio Pérez, nos seguintes térmos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

  

O 9 de maio de 1995 aprobouse definitivamente o Plan especial do casco histórico de Allariz.

No punto 7 da memoria informativa do plan especial sinálase, en relación coa rede de enerxía eléctrica,  

que “as eivas que se advirten non se refiren as condicións de suministro, senón ao propio tendido; que 

ao ir aéreo, na súa inmensa maioría, provoca fortes impactos, que se agudizan ao discurri-los tendidos 

polas fachadas da edificación sen o máis mínimo cuidado”. En relación coa rede de telefonía relata que 

“a lonxitude da rede e lixeiramente inferior ás outras redes eléctricas adoecendo das mesmas eivas ca  

aquelas”.

No punto 11 da mesma memoria informativa, en relación coa infraestrutura urbana, dise que “presentan  

problemas, non de servicio pero sí de deseño, as redes de enerxía eléctrica, alumeado e telefonía, por  

mor dun desaxeitado sistema de tendidos aéreos”.

Á súa vez, no punto 2.2 da memoria xustificativa do plan especial -identificación dos problemas máis  

acusados-  destácase  entre  estes  problemas  “as  carencias  que  se  manifestan  en  algunhas 

infraestructuras  e  servicios.  Hai  que  acometer  melloras  no  viario,  sustituir  algún  alumeado  pouco 

acaído…; pero, sobre todo, empezar a acometer progresivamente o soterrado dos servicios eléctricos e 

telefónicos, ao tempo que se dictan normas provisorias para os tendidos aéreos, especialmente no seu 

descorrer polas fachadas da edificación”.

Finalmente,  no  apartado  2.5  -criterios  sobre  as  propostas  relativas  as  infraestructuras-  da  mesma 

memoria  xustificativa  establécese o  seguinte  criterio:  “no que ten que ver  coas  redes eléctricas  (e 

semellantes) proponse -xa o dixemos- a supresión progresiva de todo o cableado aéreo e a sustitución 

dos elementos luminosos anteriores do sistema de alumbrado”.

En resumo, na memoria informativa do plan especial detéctase un forte impacto visual do tendido aéreo 

das instalacións eléctricas e de telefonía, e na memoria xustificativa sinálase repetidamente que hai que 

acometer  progresivamente  o  soterrado  dos  servizos  eléctricos  e  telefónicos  e  a  substitución  de 

elementos luminosos.

22 anos despois da entrada en vigor do Plan especial do casco histórico, no que se indica a necesidade 

do soterramento das  instalacións aéreas  do casco,  seguimos  estando igual  que entonces.  Todas as 

instalacións aéreas seguen como estaban.
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As inxentes cantidades de subvencións e aportacións económicas doutras administracións, así como a 

elevada  presión  fiscal  que soportan  todos  os  alaricanos,  non  serviron  para  reservar  unha parte  do 

orzamento municipal para o soterramento das instalacións eléctricas e telefónicas, e a substitución das 

luminarias existentes por outras con sistema led axeitadas para a súa implantación no casco histórico.

Outros cascos históricos e moitos núcleos rurais xa o fixeron ou estano facendo. Allariz nin xiquera vai no  

furgón de cola. Simplemente non vai no tren do soterramento das instalacións no casco histórico.

Por si  nos olvidábamos da necesidade de soterramento das instalacións no casco histórico, o 22 de 

febreiro de 2011 publicouse o Decreto 19/2011 co que se aprobaron as directrices de ordenación do 

territorio, que entraron en vigor ao día seguinte, que voveron a recordarnos esta obligación. 

As  directrices  de  ordenación  do  territorio,  no  seu  punto  4.7,  establecen  que  “os  instrumentos  de 

planificación establecerán medidas, en coordinación coas empresas subministradoras, para a eliminación 

progresiva dos tendidos aéreos nas zonas de influencia das zonas de interese patrimonial  natural  e 

cultural”.

En relación coas instalacións de telecomunicacións, as mesmas directrices de ordenación do territorio 

establecen no punto 4.6 que “a implantación ou  renovación de infraestruturas  de telecomunicación 

realizarase conciliando a súa maior eficiencia no servizo e a redución ou eliminación do seu impacto 

sobre os elementos de interese paisaxístico, ambiental ou patrimonial”.  No mesmo punto sinalan que 

“as  súas  dimensións  e  características  serán  as  que,  preservando  a  funcionalidade  da  instalación, 

produzan un menor impacto visual” e que “se evitará a implantación en lugares protexidos ben pola  

lexislación reguladora do patrimonio histórico ben pola protección do medio”.

Pasaron máis de seis anos da aprobación das directrices de ordenación do territorio e seguimos sen 

tomar medidas para a protección do impacto estético que supón a existencia dos tendidos aéreos en 

todo o casco histórico. 

O impacto visual dos tendidos aéreos das instalacións eléctricas e telefónicas é agudo cando descorren 

polas fachadas das edificacións sen o máis mínimo cuidado, tal como se sinala na memoria informativa 

do plan especial, pero ese impacto é aínda maior cando cruzan as rúas para pasar dunha fachada a 

outra, cada tendido pola súa conta, de forma aleatoria, moitas veces cerca das bocarrúas, outras veces 

polo medio da rúa.     

¿Cántos anos máis teñen que transcorrer para que o Concello de Allariz acometa as indicacións do propio 

plan especial  e  das  directrices  de ordenación do territorio?.  O concello  ten a obriga de fomentar  a 

preservación do noso patrimonio cultural mediante medidas de protección do mesmo, levando a cabo 

intervencións encamiñadas á súa conservación e mellora, garantindo a súa protección e revalorización, 

intervencións entre as que debe figurar o soterramento das instalacións aéreas. Xa.

É  urxente  elaborar  un  plan  de soterramento  dos  tendidos  eléctricos  e  telefónicos  con  previsión  de 

partidas concretas no orzamento municipal para dar cumprimento ás previsións do propio plan especial, 

e acometer o soterramento progresivo dos tendidos aéreos eléctricos e de telefonía. Tamén é necesario 

acometer  a  substitución  das  luminarias  existentes  no  casco  histórico  por  outras  con  sistema  led 

axeitadas á imaxe visual do casco, para reducir o cunsumo de enerxía.
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Por todo elo, o Grupo Municipal Popular de Allariz propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción 

dos seguintes

ACORDOS:

1.- A elaboración polo Concello dun plan de soterramento das instalacións aéreas eléctricas e telefónicas  

en todo o casco histórico de Allariz, para a súa execución nun prazo máximo de tres anos e con previsión  

do orzamento necesario para a súa execución.

2.- A elaboración polo Concello dun plan de substitución das luminarias existentes no casco histórico por  

outras con sistema led e deseño acorde co casco, para a súa execución no plazo dun ano e con previsión  

do orzamento necesario para a súa execución.

Intervén a continuación o Alcalde para expresar que, despois da lectura do texto da moción, queda un 

tanto atónito porque pensaba, en relación ao Casco Histórico, que había un consenso amplo sobre o bo 

traballo realizado; a oficina de Allariz incluso ténse como exemplo de rehabilitación. Xunto con Santiago 

de  Compostela,  Allariz  foi  das  primeiras  localidades  que  puxo  en  marcha  un  plan  integral  de 

rehabilitación do Casco Histórico, mesmo a Comisión Europea no ano 1994, fixo un recoñecemento coa 

concesión do Premio Europeo de Urbanismo e desde entonces cree que a anuencia social de que temos 

un conxunto maravilloso, que o disfrutamos, e que ten un especial coidado, é moi sentida e acaida. No 

texto da moción hai unha frase que lle causa asombro cando se afirma que “22 anos despois da entrada 

en  vigor  do  Plan  especial  do  casco  histórico,  no  que se  indica  a  necesidade  do  soterramento  das  

instalacións aéreas do casco, seguimos estando igual que entonces. Todas as instalacións aéreas seguen  

como estaban”. 

O concelleiro, sinala o Alcalde, igual que él mesmo, vive na Vila, ten propiedades e, como se aprecia na  

memoria elaborada pola Oficina de Rehabilitación na que se da conta da ampla intervención municipal  

no conxunto das rúas, non só se soterraron ou se reduciu o impacto do cableado; en Santo Estevo, onde 

había un transformador inmenso na parte de atrás, desapareceu. Pero non hai mais que ver a reportaxe 

fotográfica que figura na memoria da Oficina para comprobar cómo existían todo tipo de cableados no 

Casco  Histórico,  en  soporte  de  paos,  con  fíos  descubertos,  estructuras  metálicas  na  rúa  Suárez,  

enganches ás fachadas desde  os que saían os tendidos que afeaban absolutamente o Casco Histórico.  

Poden verse as fotos comparativas da situación anterior e a posterior,  son elocuentes. Como tamén se 

ve na rúa Vilanova. 

O grupo de goberno municipal, continúa o Alcalde, ten claro que é imposible, inabordable, pensar 

que estéticamente o soterramento das instalacións aéreas sexa unha solución óptima, sen mais, que xa 

se fixo en algunhas zonas, como na rúa Fonteiriña, na de Vilanova, en parte; no Couto, tamén en parte; 

en Santo Estevo, como xa se dixo antes. Pero no resto das rúas, levantar o empedrado para facer o 

soterramento é sumamente costoso, pero, ademais, a continuación habería que poñer en cada fachada 

tubos subindo polas mesmas; fachadas que, ó non ser moi anchas, fai que a cada paso iríamos vendo os  

tubos metálicos das acometidas que afearían sensiblemente o panorama do rueiro.  Pero o grupo de 

goberno, sinala, xa fixo este tipo de intervencións de soterramento non só no Casco Histórico, como é o 

caso da rúa Emilia Pardo Bazán, que é un exemplo de soterramento de instalacións na que non hai 

ningún tipo de cableado,  pero tamén recientemente no entorno da Alameda na que había todo un 
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enxamio de cables que cruzaban para un lado e para outro. E ten que agradecerlle a Gas Natural Unión 

Fenosa que niste ámbito ten mantido unha colaboración co propio concello a través da cal uns facían a  

obra civil (concello) e a empresa o cableado. 

O BNG non pode compartir o espírito da moción con esa crítica tan demoledora porque non se 

corresponde coa realidade. Pero non só en relación con Allariz, porque o grupo de goberno tamén fixo en 

Santa Mariña de Augas Santas un plan de urbanización de idéntico alcance; tamén en San Salvador dos  

Penedos se fixo un plan de intervención no que, como en Santa Mariña, non se ve un só poste de 

formigón ou unha instalación eléctrica aérea; igual que tamén en San Martiño de Pazóo, en algunha 

zona, ou en Outeiro de Laxe, onde xe fixeron algunhas destas intervencións, como tamén no entorno do 

CEIP, e agora é algo que se esixe a calquer empresa, como está ocurrindo con ‘R’ que está cableando as  

instalacións do parque empresarial e ainda que van por vía da Deputación Provincial non lle admitimos 

que foran aéreas.  Nese sentido, coincide coa moción como obxectivo,  pero non  poden apoiala nos 

térmos expostos.  

Sobre  o  Plan  Especial  do  Casco  Histórico,  cómo  non  van  estar  de  acordo  con  él  e  coas  súas 

determinacións se foi o BNG quen o aprobou, afirma, e mesmo serviu para romper coa dinámica de 

abandono  que  os  gobernos  do  Partido  Popular  tiñan  nesta  materia.  Prantexar  hoxe  este  tipo  de 

intervencións, nin Santiago de Compostela, nin a maioría das cidades poden abordar ese proceso. Outra 

cousa  é  que  haxa  que  facer  algunha  intervención  en  algún  espazo,  como  cruces  que  se  podan 

simplificar, espazos que podan mellorarse, mesmo mimetizar ca cor da pedra ou elevar as instalacións 

ata o aleiro que tamén son relevantes desde o punto de vista estético, que ó equipo de goberno tamén 

lle preocupa, tanto é así que, seguramente, é o único concello que fixo un plan para eliminar as antenas 

dos  tellados,  e  hai  unha  televisión  por  cable  que  chega  a  todas  as  vivendas.  Polo  tanto,  nestes 

obxectivos coincide coa moción, pero no demais non, porque o traballo xa está feito. 

Os  obxectivos  do  equipo  de  goberno  en  relación  ó  Casco  Histórico  están  mais  centrados  na 

dinamización, na activación comercial que fai que sexa un Casco único porque non é un Casco temático,  

porque ten unha oferta de servizos espectacular, en hostelería, en comercio local, e ó mesmo tempo, os  

veciños facendo un uso do Casco que lle da moita autenticidade o cal é un valor que hai que recoñecer e 

activar  por  enrriba de todo e por parte de todos.  O concello ten no Casco Histórico unha auténtica 

locomotora da actividade económica, como espazo singular, de calidade de vida, que hai que preservar,  

neso están todos de acordo, tamén está de acordo en aceptar propostas e suxerencias en relación a 

algunha destas intervencións e melloras, pero prantexar que hoxe nos poñamos a gastar recursos non é 

abordable.

En relación ás luminarias, que é outro apartado da moción, estase estudando unha mellora das 

mesmas. O concello xa ten feito melloras de iluminación de monumentos, de espazos singulares, incluso 

actuacións que foron modélicas  en canto aos lenzos de murallas, espazos singulares que teñen esa 

iluminación indirecta recoñecida, e hoxe as tecnoloxías avanzan cada vez mais nese ámbito no corto 

prazo,  desde luminarias  con placa solar que permita unha iluminación sen cables,  tecnoloxía led,  e 

podería  estar  de  acordo,  como  xa  ten  avanzado  niste  mesmo  pleno,  para  presentar  un  plan,  en 

colaboración  tanto  co  IDAE  como  con  outras  administracións,  para  introducir  unha  mellora  da 

iluminación, pero non unha proposta de soterramento nas rúas do Casco Histórico no que xa foi dificil e  

custosísimo facer esa labor na rúa Emilia Pardo Bazán, pensar en facelo agora  no Casco Histórico co tipo 

de pavimento que ten, é francamente imposible e o resultado estético,  moi discutible. Por eso, nise 
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sentido atinaron os  nosos  técnicos  e a  propia Oficina de Rehabilitación  en relación ós  criterios  que 

utilizou para reducir o impacto do cableado. Por todas estas razóns, sinala, o BNG non pode apoiar a 

moción.

Polo grupo municipal socialista, a súa portavoz, Zaida A. Rodríguez Camba, sinala que o primeiro 

que habería que facer por parte de quen propón a moción é aportar unha mínima valoración do custe 

económico  da  actuación.  Buscando  na  plataforma  de  contratos  de  Galicia  non  atopou  unha  soa 

adxudicación de contratos  deste calado e contido porque estamos a falar de palabras maiores.  Uns 

exemplos: soterramento de liñas eléctricas no centro de interpretación da cultura castrexa en San Cibrao 

de  Laxe,  San  Amaro  (Ourense),  134  mil  euros;  soterramento  de  infraestructuras  eléctricas  na  rúa 

Pomariño, 162 mil euros; soterramento de liña de media tensión no Pao do Bolo, 323 mil euros. Concide 

con que un proxecto desta natureza supón un lavado de cara do Casco Histórico, pero hoxe non no lo  

podemos permitir cos nosos propios medios, hai que petar noutras portas, e xa sabemos que moitas 

delas estarán pechadas. 

Compartindo a necesidade de proceder ó soterramento do cableado do subministro eléctrico e 

telefónico, así como á substitución das luminarias no Casco Histórico de Allariz, e diante a importante 

achega de recursos económicos que supón acometer dita actuación vimos a propor a introducción na 

parte resolutiva da moción o seguinte: o Concello de Allariz acorda instar á colaboración e cooperación  

das diferentes administracións públicas para que a través das oportunas subvencións se poida acometer  

esta actuación de soterramento do cableado e cambio de luminarias no Casco Histórico da Vila para así  

minorar o máximo posible as achegas de recursos municipais. 

No turno de réplica, o concelleiro do grupo municipal do Partido Popular, José Daniel Rodicio 

Pérez, sinala que o Sr. Alcalde non debía ter moitos argumentos de soterramento do cableado no Casco 

Histórico cando ten que recurrir a actuacións de soterramento fora do Casco Histórico como é Emilia 

Pardo Bazán e outras que tiveron lugar en algúns núcleos rurais. A proposta é de soterramento no Casco  

Histórico, se tivera moitos exemplos non tería que recurrir a actuacións de soterramento alleas ao Casco. 

O que sí  é certo,  recoñece,  é que hai  unha deficiencia de soterramento considerable;  e  invita ó Sr.  

Alcalde  para  que  dé un  repaso  polo  Portelo,  pola  Fonteiriña,  por  Castelao,  por  Pepe  Puga,  e  pode 

comprobar a cantidade de cables aéreos cruzando de lado a lado as rúas e indo polas fachadas. Calquera 

pode comprobar cómo están os cableados eléctricos e telefónicos en Allariz, é unha pena, afirma. Esto 

vai  acompañado  dun  deterioro  do  Casco  Histórico  nos  últimos  anos,  un  deterioro  considerable  e 

abandono no control das actuacións que se están levando a cabo. Non hai mais que ver, afirma, cómo 

está a fachada da rúa Pepe Puga: hai toldos, hai carteis inadecuados, hai cables, eso non é exemplo do 

bo estado do Casco Histórico.  Hai algo que mellorar en non vanagloriarnos tanto, afirma. Tamén hai  

criterios  de  actuacións  no  Casco  que  nos  últimos  anos  non  teñen  nada  que  ver  coas  carpinterías 

tradicionais; o tratamento e acabado das carpinterías que se están pondo nos últimos anos, en moitos 

casos, nada teñen que ver coas carpinterias tradicionais; hai rexas que tampouco teñen que ver coas 

rexas tradicionais do Casco; carteis que o tamaño é descomunal, esaxerado, e tampouco nada teñen que 

ver  cos  carteis  propios  do  Casco;  hai  toldos,  que  se  ben  se  poden  permitir  en  determinadas 

circunstancias, admite, pero hai toldos e toldos, sinala, porque os hai totalmente inadecuados. Cree que 

debemos deixar de mirarnos tanto o ombligo, ver as cousas que temos que facer, deixar de dicir que 

tivemos tantos premios, e seguir defendendo o Casco,  que se fagan as cousas ben e tratar de defender  

o soterramento o antes posible. 
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En  canto  á  proposta  de  enmenda,  de  engádega,  do  grupo  socialista,  quere  comentar  que  o  non 

sectarismo demóstrase andando, dicir que nós non somos sectarios pero non aceptar as enmendas dos 

demais é un brindis ó sol.  Por eso, o grupo municipal  do Partido Popular vai  aceptar a proposta de  

enmenda do grupo socialista porque cree que é razoable e complementa a proposta da moción, entón 

acéptana  tal  cual,  afirma.  Hai  que  ser  consecuentes:  se  non  se  é  sectario  haberá  que aceptar  as 

enmendas e as accións que se propoñen que sexan razoables, e non buscar excusas de mal perdedor,  

conclúe.

Intervén a continuación o Alcalde para sinalar que, en todo caso, pola súa parte, xa expresou 

con razóns, con motivacións, unha discrepancia profunda, en relación a que o obxectivo que teñamos 

que facer agora no Casco Histórico sexa levantar todas as rúas para facer o soterramento, cree que é un  

erro maiúsculo desde o punto de vista da inversión, do resultado desa intervención e, a maiores, non se 

recoñece  que  se  ten  feito  un  traballo  en  relación  ós  cableados  que  existían  no  Casco,  que  é 

extraordinario. Non recoñecer que non está igual que fai 22 anos é un problema por parte do grupo 

popular, pero a realidade é a que se expresa no informe que queda a disposición en Secretaría por se o  

queren consultar, do conxunto das intervencións que se fixeron; nese sentido, cree que a beirarrúa que 

limita con Emilia Pardo Bazán, tamén é Casco Histórico, tan relevante a todolos efectos como o propio 

Casco Histórico desde o punto de vista estético. 

O grupo de goberno está aberto a coñecer suxerencias, propostas de mellora en relación á 

intervención no Casco, pero o rechazo niste caso, non é por sectarismo, senón que non están de acordo 

en que haxa que facer este tipo de intervención; o prioritario para o grupo de goberno para este ano, así  

figura nos orzamentos, é integrar a praza do matadoiro para que o espazo comercial do mercado da 

Reserva  da  Biosfera  de  todos  os  sábados  teña  un  marco  moito  mais  acaído.  Haberá  que  sacar  o 

aparcamento de vehículos que é a última zona que queda sen que teña sentido que aparquen; mellorar 

ese espazo, como espazo de entrada a Allariz singular. Hai suxerencias en relación á caseta dos patos  

que, en efecto, non está ben, e  intentarase poñer en marcha, como tamén recoñece que hai algúns  

cruces de cableado no Casco que ó mellor se poden eliminar. Pero en relación á proposta, o BNG discute 

o fondo da cuestión: o conxunto de inversión que sería necesario para soterrar e o resultado estético que 

produciría non cree que sexa proporcional, sería mais lóxico destinar eses fondos, se acaso inxentes  

fondos, a outras actividades de dinamización, de equipamento, de campañas a poñer en marcha en 

relación ao propio Casco. 

O Casco Histórico de Allariz, afirma o Alcalde, é singular e de eso debemos estar orgullosos,  

porque ó final o Casco non perdeu poboación, non quedou marxinalizado. En Ourense mesmo fixéronse 

reformas completas no Casco Histórico e son son zonas, desde o punto de vista comercial, mortas, que  

non conseguiron poñer en marcha centros comerciais abertos, ou rúas de artesáns. Mesmo escoitou dicir 

ó Partido Socialista a posibilidade de prantexar para Ourense unha proposta de outlets similar á de 

Allariz.  Por eso,  aquelo que temos que marcha ben, que funciona ben, debémolo conservar,  afirma, 

porque é patromonio de todos os veciños de Allariz.  Pero pide que non se tome esta posición como 

sectarismo, senón porque o grupo de goberno non está de acordo con que eso sexa o que temos que 

priorizar. 

En todo caso, se os veciños están de acordo con esa proposta na vindeira campaña electoral o 
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PP non ten mais levala como elemento fundamental do seu programa e ó mellor os veciños están de 

acordo e lles dan o goberno xa o poden impulsar nise momento; pero o BNG se tivera os dous, os tres, os 

catro  ou  os  cinco  millóns  de  euros  que poderñía costar  esta  actuación  non  os  investirian neso,  os  

investirian noutras actuacións: en facer un auditorio, un espazo para exposicións, feiras, eventos, porque 

ao mellor é mais importante e mais relevante. Non é por sectarismo, reitera, é porque non están de 

acordo coa proposta.

Por parte do grupo socialista, a súa portavoz, quere facer unha puntualización no sentido de que 

a proposta do grupo municipal socialista e a do Partido Popular son totalmente contrarias, non teñen  

nada que ver, o que se tería que votar, se acaso, é a súa resolución, ao do PSdeG-PSOE.

O concelleiro do Partido Popular, José Daniel Rodicio Pérez, comenta que seguramente ocurre 

que él lle entendeu mal.

O Alcalde entende que non hai aceptación da enmenda, como se expresa.

O concelleiro do Partido Popular,  José Daniel  Rodicio Pérez,  sen embargo,  reitera que o seu 

grupo acepta a enmenda (que está por escrito, recorda a portavoz, Luz Doporto Real).

A  portavoz  do grupo  socialista,  insiste  en  que as  propostas  do  Partido  Popular  exposta  na 

moción e a súa, a do PsdeG-PSOE, son incompatibles; ela comparte o criterio do Sr. Alcalde tal como 

acaba de expor.  Non está dicindo que a retira, aclara, como lle pide a portavoz do PP, senon que son 

incompatibles, en todo caso, o que terían que votar é a súa resolución, ao do PSdeG-PSOE.

O Alcalde explica que, en todo caso, unha enmenda transaccional parte de algo que é requisito, 

que haxa vontade de acordo polas dúas partes, se uha das partes expresa que non é posible [hai que 

entender que non se acepta].

Finalmente,  o  Alcalde,  como  moderador  da  sesión,  decide  someter  a  votación  a  moción 

presentada  polo  grupo  municipal  do  Partido  Popular  nos  térmos  presentados,  sen  a  enmenda 

transaccional.

Resultado da votación:

VOTOS A FAVOR:        3  (PP).

VOTOS EN CONTRA:  10  (9 do BNG e 1 do PsdG-PSOE).

Non se aproba a moción do PP sobre elaboración dun plan de soterramento das instalacións 

aéreas no casco histórico de Allariz.

8. Moción do PP sobre a reforma da antigua casa da radio de Allariz para dotar a Banda 

“Unión Musical Allariz” dun espazo acorde ás súas necesidades.
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Da conta da moción a portavoz, Luz Doporto Real, nos seguintes térmos:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dende fai mais de dous anos, a banda “Unión Musical de Allariz, ven reclamando ao concello, un espazo 

no que poder ensaiar e poder deixar os seus instrumentos, sen ter que estar repartidos por distintos 

locais ao largo do noso concello.

Na actualidade os integrantes da Banda, neste momento mais de 170 persoas ensaian repartidos entre a 

antiga casa da radio, o local social de Roimelo e a Casa da Cultura, e eso non é operativo, como todos 

podemos comprender.

En distintas ocasións o colectivo mantivo contacto co Alcalde de Allariz, e aínda que se fixeron promesas  

de buscar un espazo especifico e axeitado ás necesidades da Banda,  a realidade hoxe é que a situación 

segue exactamente igual, e non se ve ningún interés por parte do Concello de tomar en consideración as 

necesidades que este colectivo lles transmite.

Hoxe tras aprobar fai uns días o presuposto para o ano 2018, o partido Popular do concello de Allariz, 

exixe se destinen os recursos económicos e materiais necesarios para dar resposta as necesidades de 

este colectivo.

Non e de recibo que cun orzamento de máis de 6.300.000 euros non sexamos capaces de facer un  

pequeno esforzo para que a Banda siga crecendo, e realizando a marabillosa labor que fai polo desenrolo 

cultural e musical de Allariz. Para os Alaricanos é un orgullo contar cunha banda propia, e temos que 

estar a altura das circunstancias para que sigan medrando e representándonos como o fan ata agora.

Os integrantes da Banda merecen un trato xusto e considerado, porque na actualidade son os mellores  

embaixadores cos que conta a marca Allariz alá por onde van, e merecen un recoñecemento ao seu  

esforzo, dotando a Banda dun espazo fixo e acorde ás súas necesidades.

O local do que estamos a falar, a antiga Casa da Radio, sería un espazo perfecto para este fin, e para elo  

temos que acometer pequenas reformas para que a Banda ensaie completa. A antiga casa da radio 

alberga tamén as actividades doutras asociación e colectivos, como a Asociación de Mulleres Silvardeira, 

ao grupo de pandereteiras,   e todas as actividades son absolutamente compatibles, organizando ben os 

horarios es os espazos,  porque esa casa ten espazo suficiente para albergar a distintos colectivos. A  

casa composta de dúas plantas, require dunha remodelación, poñendo a disposición as dúas plantas, y 

así  ambos  colectivos  e  incluso  mais  se  o  solicitaran  poderían  utilizala  para  levar  a  cabo  as  súas 

actividades. 

Por todo elo o Grupo Municipal Popular de Allariz, presenta ao Pleno da corporación os seguintes

ACORDOS:

1. O Pleno da Corporación expresa o seu apoio a Banda Union Musical Allariz, para que esta 

siga crecendo, y representando ao noso concello ala por onde vai, como o está facendo ata  

o de agora.
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2. O Pleno da Corporación, apoia, a solicitude desta moción, e porá os medio económicos, 

humanos e materiais  necesarios para acondicionar a antiga casa da Radio,  para que a 

Banda Unión Musical Allariz  teña un lugar axeitado ao seu volume e as súas necesidades.
3. Destinarase unha parte do presuposto, da partida “4591.619.00 Allariz 2020” dotada de 

mais de 600.000 euros, para realizar as obras de remodelación necesarias na antiga casa 

da radio.

4. Porase a disposición dos membros do colectivo “Unión Musical Allariz” a antiga casa da 

radio, nunhas condición óptimas y en condición mínimas de seguridade  acordes a súa 

necesidade.

Intervén  a  continuación  o  Alcalde  para  sinalar  que,  obviamente,  o  grupo  de  goberno  está 

absolutamente convencido da importancia, da relevancia da Banda Unión Musical de Allariz; un proxecto 

que ten permitido que en moi poucos anos sexa unha realidade a día de hoxe, ben polo importante  

esforzo dos profesores, os profesionais da Banda que teñen realizado, pero tamén polo aval e o traballo 

realizado de apoio municipal a esa iniciativa. Nise sentido, o concello, desde o primeiro momento, desde 

a  primeria  equipación,  uniforme,  sillas,  ata  o  convenio  actual  de  mais  de  12  mil  euros  que,  como 

subvención nominativa, figura nos orzamentos, sendo a asociación que recibe a maior subvención, ata a 

adecuación do local de Roimelo e, posteriormente, coas limitacións que ten a antigua casa da radio, que 

houbo que facer adaptacións, pero que se sigue traballando para que a Banda poda ter unhas boas 

instalacións, ata a Casa de Cultura, ou o propio Salón de Sesións ou outros espazos municipais que son  

utilizados pola Banda e organización de viaxes. 

Recoñece que a Banda é importante pero tampouco diría que é a principal embaixadora, como 

antes se dicía do futbol ou o baloncesto,  porque todos contribúen á marca Allariz, pero hoxe Allariz ten  

moitos e diversos valores mais alá da propia Banda, que lle parece, sen dúbida, moi importante sobre 

todo pola escola de música que elo conleva.  O concello, que tamén ten as propias escolas musicais na 

Casa da Cultura, tamén na Casa da Mocidade hai actividade formativa (percusión, guitarra) entende, sen 

embargo, que a Banda de Música e a Escola Musical, a banda pequena e a propia escola, son sen dúbida  

un elemento formativo extraordinario, magnífico para os nosos nenos e nenas, por eso o apoian, e por 

eso non hai dúbida desta implicación municipal; outra é que sexamos capaces e vexamos posible facer  

diáfana toda a planta baixa que niste momento está tamén ocupada por outros colectivos, e polo tanto 

desvestir un santo para vestir outro non é unha boa proposta. 

O concello ténlle feito alternativas de convenio con outras institucións, por exemplo co colexio 

dos Salesianos para poder facer ese ensaio permanente, é dicir, que o concello vai estar aberto a moitas 

solucións; pero sobre todo,  alégrase de que compartan a idea de que un Auditorio, con perspectiva de 

futuro, e dentro dun marco no que tamén tería unha parte, ademais da posibilidade de espectáculos 

musicais ou de outra índole, espacios formativos tanto no ámbito musical, como plástica, mesmo un 

recinto que permitira que os eventos que o concello, desde o punto de vista da promoción económica 

poda ter interés, se poda traballar conxuntamente en algunha concreción.  O grupo de goberno está 

barallando Iberolacto como alternativa pero non é a única e quizá niste momento non sexa a mellor (a do  

compostaxe xa quedou descartada,  sinala,  porque se optou pola vía dos composteiros  comunitarios 

como alternativa e o  traballo porta  a porta)  e  parece mais  atinado utilizar  outros  espazos  mais  no 

entorno da propia Vila, considerados como espazos para equipamentos no PXOM, e estase traballando en 
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propostas nese sentido, que tiveran unha maior proximidade e que tiveran tamén, xa que queren unir  

esas dúas funcións, de promoción económica, eventos, e auditorio, para que teña un efecto multiplicador 

e favorable para a actividade comercial de Allariz e permita un desplazamento a pé. Ésa é a alternativa 

de futuro do grupo de goberno, sinala o Alcalde, mesmo todas as Vilas que propuxeron instalacións 

destas características tiveron apoios importantes doutras administracións, o mais próximo que él recorda  

é  o  Verín,  que  niste  tempo  ten  estado  de actualidade  porque  houbo un  requerimento  para  que  a  

Deputación fixera efectivos os cincocentos mil euros comprometidos para este proxecto, e foi a propia 

Consellería de Cultura quen o puxo en marcha, previa cesión dos terreos polo concello e adecuación 

urbanística do entorno. 

Pode ser éste un marco ou similar no que o concello tamén terá que colaborar, pero sen dúbida, 

cree que é unha boa nova que un concello como o de Allariz teña conseguido recuperar a demografía,  

teña a posibilidade de ter 150 nenos na banda de música, outros trinta e pico nas escolas musicais 

municipais, e outros cincoenta e pico na Casa da Mocidade, o cal mantén a necesidade de instalacións, 

se a demografía fora a contraria probablemente sobraran instalacións por todas partes. 

É  evidente  eí  hai  un  dos  déficits,  e  polo  tanto,  lamentando que non  se  podan  facer  estas  

adecuacións no baixo da Casa da Radio, abertos ás outras cuestións en relación á existencia e mellora da 

Banda Unión Musical de Allariz, que o concello apoia sen reserva e que vai a oportunidade de defender o  

prestixio no festival que se celebra en Santa María da Feira en Portugal. Nese aspecto, o voto contrario 

do BNG á moción polas razóns expostas, sen prexuizo de que coincidan no apoio á Banda e coincidan en  

traballar conxuntamente nunha proposta que, no momento en que se teña, se poda trasladar a unha 

comisión informativa para coñecer a opinión dos grupos municipais e, a partir de eí, facer un traballo 

conxunto para a posta en marcha desa alternativa con garantías de futuro, porque tamén nin sequera o  

espazo da Casa da Radio ten garantías de permanencia nin capacidade para albergar incrementos de 

matrícula na escola musical. Por eso van votar en contra da moción abrindo esta outra posibilidade.

Polo grupo municipal socialista, a súa portavoz, Zaida A. Rodríguez Camba, considera que todos 

os veciños e veciñas están moi orgullosos da Banda Unión Musical de Allariz ainda que non vaian velos 

ensaiar  habitualmente  como fan outros.  Por  eso,  se nos ceñimos  á realidade é  que se trata dunha 

entidade pública municipal e ainda así recibe unha importante achega de fondos públicos do concello. Ao 

PsdeG-PSOE esta inversión parécelle moi boa, de feito, cada día, ven e disfrutan dos seus froitos. A 

necesidade existe, son conscientes delo, pero o que non poden facer é desaloxar a outros colectivos que 

hoxe están a utilizar  a Casa da Radio para colocar  ós  músicos.  Haberá que procurar  algunha outra 

solución. Tamén é certo que dende o 2016 o concello andaba á procura dalgún emprazamento, así se 

publicou daquela en La Región.

Por outro lado, a construcción dun futuro auditorio tal como o anuncia o equipo de goberno, a 

día de hoxe semella unha realidade lonxana. A inversión nun edificio multiusos de Xinzo, p. ex. chegou ós 

5,2 millóns de euros e o Auditorio de Verín, recentemente inaugurado, acadou os 3,3 millóns de euros; a 

Casa da Cultura de Cambre, no 2012, licitouse por 1.378.726 euros. Se non se conta coa participación  

financeira doutras administracións este proxecto vai para longo. Por todo esto, anuncia o seu voto en 

contra.

No turno de réplica o grupo municipal do Partido Popular, a súa portavoz, Luz Doporto Real, para 

que non se tersiverxen de maneira frívola as súas palabras, matiza que en ningún momento se pide o 

uso da Casa da Radio só para a Banda de Música, senón que queda claro e está escrito que se faga ese  
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espazo acorde ás necesidades e que teña uns mínimos criterios de seguridade para o uso de todos os  

colectivos que o usan neste momento, porque pensan que é compatible, é unha cuestión de organizar  

horarios para que todos os colectivos o compartan; se desde o concello se fose dilixente ó mellor mais 

colectivos poderían dipor de instalacións municipais ás que non teñen acceso. En definitiva, reitera que 

en ningún momento se pide un uso exclusivo da Casa da Radio para a Banda Unión Musical. 

O proxecto  de crear un Auditorio hai que arrancalo antes ou despois porque todos vemos que a 

Casa da Cultura se queda pequena e todos somos conscientes do gran esforzo inversor que eso vai 

supoñer, afirma, pero tamén todos son conscientes de que este tipo de obras se poden acometer só con 

fondos propios sen a colaboración doustras administracións. 

Polo tanto, o grupo municipal do Partido Popular vai manter a moción, vai seguir loitando para 

que a Banda teña un lugar axeitado onde ensair e deixar os seus instrumentos, e para que non se 

aplace, porque ainda que sexa necesario falar para a posta en marcha doutros proxectos, dun Auditorio,  

dunha Sala de Exposicións, esto semella que é mais ben un proxecto a medio ou longo prazo, mentras 

que a Banda ten unhas necesidades hoxe. 

Resultado da votación:

VOTOS A FAVOR:        3  (PP).

VOTOS EN CONTRA:  10  (9 do BNG e 1 do PsdG-PSOE).

Non se aproba a moción do PP  sobre a reforma da antigua casa da radio de Allariz para dotar a 

Banda “Unión Musical Allariz” dun espazo acorde ás súas necesidades.

9. Moción do PSdeG-PSOE sobre a revitalización do comercio local de Allariz.

Da conta da moción a portavoz, Zaida A. Rodríguez Camba, nos seguintes térmos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un dos piares fundamentais da economía local alaricana constitúeo o pequeno comercio local. 

Dende fai moitos anos vén collendo músculo e está a superar con valentía unha crise económica salvaxe, 

da cal tamén se viu profundamente afectado. 

Ninguén pon en dúbida a capacidade xeradora de riqueza e de emprego na nosa localidade por 

parte dos múltiples establecementos comercias que con distintas fórmulas están abertos ao público en 

Allariz.  O comercio local é un polo de atracción de moitos visitantes que percorren as rúas do casco vello 

para mercar e desfrutar da súa tamén puxante hostalería.  

A mellora e permanente actualización e modernización neste ámbito tan importante da nosa 

economía local ten que ser constante.  O modelo de vila comercial debe ter como misión fidelizar as 

persoas compradoras e consumidoras da área de gravitación, perante unha oferta integral, competitiva e 

adaptada aos gustos, necesidades e patróns imperantes na actualidade cambiante.
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Chegou o tempo da mellora constante, de garantir o produto, de implementar un organismo 

municipal  de  defensa  do  consumidor,  de  revivir  a  asociación  de  comerciantes  (actualmente  sen 

actividade) e de por en marcha por parte do Concello de Allariz, un Plan de Acción Comercial que realice  

un diagnóstico completo sobre a situación da actividade comercial, dende unha óptica integral que mida 

aspectos económicos, urbanísticos e sociodemográficos, coa finalidade de achegar as ferramentas para 

dinamizar a nosa área comercial. 

A partires desta radiografía ten que definirse un modelo comercial para a vila alaricana que 

sexa alcanzable e cunha serie de obxectivos estratéxicos que se deben articular en actuacións concretas. 

Os obxectivos sería os seguintes:

 Configurar  un  espazo  de  relación  e  cooperación  entre  os  axentes  involucrados  no 

desenvolvemento comercial da Vila.

 Identificar as debilidades, fortalezas e oportunidades que presenta a actividade comercial 

do municipio.

 Caracterizar as pautas de compra da poboación, identificando os factores clave que máis 

inciden no desenvolvemento comercial da vila e as demandas non satisfeitas dos consumidores.

 Detectar  o  grao  de  adecuación  do  tecido  comercial  existente  a  demanda  presente  e 

futura, perante a realización de análises prospectivas.

 Analizar  o  espazo  urbano  no  que  se  asentan  os  locais  comercias,  coa  finalidade  de 

promover actuacións de mellora.

 Desenvolver  o  modelo  comercial  máis  acaído  para  o  municipio  que  permita  un 

desenvolvemento nas mellores condicións de equilibrio, eficacia e accesibilidade, satisfacendo 

as necesidades dos consumidores e reforzando a función da actividade na mellora económica e 

social da nosa Vila. 

O Plan Estratéxico que precisa o comercio local de Allariz ten que fundamentarse nas seguintes 

características:

 Competitividade.

 Orientado ao cliente local e da área de influencia.

 Modernidade e con capacidade de adaptación permanente.

 Colaborativo.

 Diferenciado e de calidade.

 Socialmente responsable.

Dito Plan que é preciso acometer de inmediato,  ten que fornecerse dos atributos que xa son 

recoñecidos para Allariz como vila comercial e hostaleira: a cercaría, a calidade e o carácter local da súa  

oferta. Seguir apostando por encadrar a oferta comercial en espazos amables co entorno, que favorezan 

o acto de  compra  e consolidar  un tecido sectorial  sólido e  con  capacidade para  crear  emprego de 

calidade na nosa localidade.

Tendo en conta o anteriormente exposto e có ánimo de profundar nesa mellora constante do 

noso comercio local, veño a propor a adopción do seguinte acordo:

O Pleno do Concello de Allariz acorda a realización dun Plan de Acción Comercial no que se  

realice  un  amplo  diagnóstico  sobre  a  situación  da  actividade  comercial  do  municipio  dende  unha  

perspectiva  integral  que  abrangue  aspectos  sociodemográficos,  económicos  e  urbanísticos,  coa  
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finalidade de poñer nas mans dos axentes públicos e privados ferramentas que dinamicen a nosa área  

comercial. 

Polo grupo municipal do BNG, intervén a súa portavoz, Mª Cristina Cid Fernández, para sinalar  

que  coincide  coa  moción  presentada en  que,  efectivamente,  o  sector  do  comercio  ten  un  peso  na 

economía local moi importante, que ten ido variando nos últimos anos, que se ten ido versificando como 

pretendía o concello. Cada vez se están dando mais pasos nesta dirección, pero recoñece que a crise 

económica fixo que houbera un pulo no comercio porque moita xente buscou no autoemprego unha 

solución á súa situación persoal. 

O concello na década dos 90 redactou o primeiro plan estratéxico para o comercio en consenso 

coas asociacións profesionais que se foron constituindo naqueles anos froito dun traballo municipal para 

que todos os colectivos estiveran organizados e poideran ser interlocutores para chegar a consensos 

sobre ese proxecto estratéxico que se iba por en marcha e que básicamente estaba xa adiantado tanto 

nas súas características  urbanísticas  como de dinamización social  e  comercial.  Eso significou  que a 

situación na que nos encontramos agora mesmo é froito dunha planificación previa ó longo destes anos, 

sinala. 

A premisa era que Allariz tiña que crecer en número de habitantes, e polo tanto, aumentaría o  

número de potenciales clientes e polo mesmo a posibilidade de ter unha masa crítica comercial acorde 

con ese crecemento de poboación previsible,  ó contrario do que se estaba dando noutras Vilas con 

decrecementos constantes. Polo tanto, o primeiro obxectivo era conseguir crecemento poboacional para 

favorecer o desenvolvemento comercial e ó mesmo tempo por en valor os recursos que ten Allariz para  

contar  cun proxecto turístico suficientemente  importante  como para atraer  visitantes  que ó mesmo 

tempo foran usuarios  de servizos  e potenciais  compradores das mercadorías  comerciais,  nun tecido 

comercial non só enfocado á poboación local senón tamén aos visitantes foráneos. Estes son os eixes 

principais que centraron a estratéxia do grupo de goberno e os datos corroboran que a estratéxia era 

acertada posto que Allariz creceu en poboación xunto cuns poucos concellos mais da provincia, incluída 

a capitalidade, e no 2017 segue aumentando o número de habitantes e tamén ten crecido o sector 

comercial como se prevía. Ó mesmo tempo, o turismo tamén creou en Allariz uns fluxos de visitantes o 

suficientemente importantes como para falar de miles de visitantes cada ano. A finais de ano pecharase 

o balance do número de visitantes atendidos na Oficina de Turismo, Museos e demais, pero vanse batir 

todos os records que xa se tiñan. Esta estratexia foi consensuada coas asociacións profesionais e mesmo 

en  diferentes  períodos  foi  testada  por  profesionais  vinculados  á  Universidade  de  Santiago  de 

Compostela. 

Recoñece  a  portavoz  que  niste  tempo  o  perfil  do  comercio  en  Allariz  foi  cambiando,  foi 

adecuándose á oferta e demanda, e mesmo fai que  o sector prácticamente é capaz de dar servizo e  

responder á todas as necesidades que demande a súa poboación, e eso non significa que o concello sexa 

conformista porque ainda se está nun escenario no que os postos de traballo que se xeneran son moi  

precarios cuns salarios moi baixos e polo tanto eso atenta directamente contra a liña de flotación do 

pequeño comercio porque non hai capacidade de consumo, ainda admitindo que cos cambios normativos 

que se teñen producido nos últimos anos en materia de liberalización de horarios comerciais, rebaixas, e 

tamén con outros fenómenos recentes como o black friday e demais, dificulta a actividade do pequeño 

comercio.  Pero para o concello lonxe de ser motivo de pesimismo constitúe un reto mais que hai que 

acometer da man dos comerciantes. 
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Todolos anos presentan un plan de accións que vai desde o programa inicial de rexistros ata o 

programa dos outlets, plan de formación, campañas, feiras de oportunidades, calendario de eventos, que 

fai posible que Allariz manteña un fluxo de visitantes moi importante durante todo o ano; a campaña de 

verán enlaza coas tres semanas da carne de boi, continúa coa ponte do samaín, continúa coa feira de  

outono e remata a programación anual con nadal.  O grupo de goberno é moi  receptivo a todas as  

propostas que poda haber, sinala a portavoz, para incorporar a ese calendario os eventos que fagan 

posible que o tecido comercial de Allariz se poda nutrir de clientes e de visitantes permanentemente e a  

idea do grupo de goberno é continuar nesta liña de acción co consenso de todos. 

No único que discrepa coa moción, afirma, é que non exista unha radiografía, porque por parte 

do grupo de goberno cada ano se sabe cántos  comercios  hai  en cada rúa,  a  qué sector  comercial 

pertenecen,  cántos  hai  en  alimentación,  cántos  en  textil,  cántos  en  servizos;  o  cál  necesario  para 

adoptar  as  medidas  correspondentes.  Por  eso  propón  unha  proposta  de  transacción nos  seguintes 

térmos:

O pleno do concello de Allariz acorda a creación dunha comisión na que estén representados  

todos os grupos co obxecto de avaliar as accións que dende a área de promoción económica están  

previstas para o exercicio 2018 dentro do programa municipal de promoción comercial, así como para  

suxerír e incluir dentro da programación. A comisión materá a primeira das reunións no mes de xaneiro  

do 2018, encargándose de fixar as seguintes reunións de seguimento e valoración de resultados. 

Polo grupo municipal do Partido Popular, a súa portavoz, Luz Doporto Real, sinala que nesta 

ocasión está de acordo co que acaba de expresar a concelleira de promoción económica e se o grupo  

socialista acepta esa enmenda transaccional o seu grupo apoiaría a moción porque agora acaba de porse 

sobre a mesa algo concreto, antes era algo etéreo, que lle faltaba substancia. 

Polo  grupo  municipal  socialista,  a  súa  portavoz,  mostra  a  súa  conformidade  e  acepta  a 

transacción proposta.

     Apróbase pola unanimidade dos trece concelleiros que integran esta coporación local a moción do 

PSdeG-PSOE sobre a revitalización do comercio local de Allariz quedando a parte dispositiva, unha vez 

incorporada a enmenda transaccional proposta polo grupo municipal do BNG, nos seguintes térmos:

ACORDO

1. O Pleno do Concello de Allariz acorda a realización dun Plan de Acción Comercial no que se  

realice un amplo diagnóstico sobre a situación da actividade comercial  do municipio  dende  

unha  perspectiva  integral  que  abrangue  aspectos  sociodemográficos,  económicos  e  

urbanísticos, coa finalidade de poñer nas mans dos axentes públicos e privados ferramentas  

que dinamicen a nosa área comercial. 

2. O pleno do concello de Allariz acorda a creación dunha comisión na que estén representados  

todos os grupos co obxecto de avaliar as accións que dende a área de promoción económica  

están previstas para o exercicio 2018 dentro do programa municipal de promoción comercial,  

así  como para suxerír  e  incluir  dentro da programación.  A comisión materá a primeira das  

reunións  no  mes  de  xaneiro  do  2018,  encargándose  de  fixar  as  seguintes  reunións  de  

seguimento e valoración de resultados. (*)

Concello de Allariz

Praza Maior, 1, Allariz. 32660 (Ourense). Tfno. 988 440 001. Fax: 988440078

31



 

(*) Texto da enmenda aprobada.

10. Moción do PsdeG-PSOE no día internacional contra a violencia de xénero.

Este asunto xa non foi obxecto de debate como punto separado, por canto o seu contido figura 

dentro do debate do punto 6º e a súa parte dipositiva incorporada a aquél acordo mediante enmenda 

transaccional.

11. Rogos e Preguntas.

A.  Presentadas por escrito.

11.1 Luz Doporto Real, Portavoz do Grupo Municipal Popular, mediante escrito de data 

24 de novembro de 2018, formulou as seguintes:

Fai uns día víamos como aparecía en prensa unha noticia sobre o valoración que se fai dende o 

concello da VII edición do Festival Internacional de Xardíns, na que se facía referencia a que ésta, 

“Foi unha edición moi positiva tanto en ingresos como en visitas, asegurando o Alcalde que foi unha das  

edicións con maior acollida, Destacando que mais de 40.000 persoas pasaron por o recinto, deixando uns 

ingresos de 31.096 euros de ingresos. 

Pese  a  que as  cifras  son  boas,  e  sabendo que o  coste  para  sacar  adiante  cada edición  e 

importante,  este  ano  foron  80.000  euros,  que  dí  o  alcalde  que  se  sufragan  co  patrocinio  dos 

colaboradores, as subvencións, e as vendas de entradas.

En relación con esta actividade, solicitamos que se de resposta no proximo pleno Ordinario as 

seguintes cuestións que se rexistran por escrito:

1.- Cal foi o custe de cada un dos xardíns que concorreron a concurso na edición do ano 2017? 

'La Corriente plástica', 'El agua es vida, el agua viva', 'Ecotubo', 'Cárcavas', 'Naturaleza líquida', 'Garden 

at the Edge of the world', 'A espiral da vida', 'Atrapa Nubes', 'Magua', 'Entre el mar y la tierra' y 'Building 

water'. Que se van a construir na edición de 2012 e quen vai a financiar cada un deles?

2.- Quen financiou ou Patrocinou a construción de cada un deles?

Responde o Alcalde sinalando que, polo que parece, existe un erro no escrito, xa que as contas 

refírense ao exercicio 2017 non ó 2012, como figura no escrito, e a edición do 2018 ainda no rematou a  

presentación de solicitudes, onte rematou o prazo. Hai 42 propostas, dentro das cales se seleccionarán 

as  10  que  serán  escollidas  polo  xurado,  pero  con  respecto  ós  custes,  o  grupo  de  goberno  segue 

pensando que a do Festival Internacional de Xardíns é unha iniciativa, en contra do criterio do grupo 

municipal do Partido Popular,  que nos da marca, que nos da un retorno económico importante para  

Allariz e que tamén ten un equilibrio económico a propia iniciativa. Na edición do 2017 foron 12 as  

parcelas,  das  cales  “natureza  suspendida”  é o  título  correcto.  A  primeira  proposta  ten  un  custe  de 
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materiais de 6.793 euros; a 2ª, “conecta”, 8.376 euros; a núm. 3, fotogramas vaxilema, 1.616 euros; a 

núm. 4, 11.693 euros; a núm. 5, perdidos na memoria, 1.075 euros; a núm. 6, o parque do olvido, 3.358  

euros; a núm. 7, terra formación, que é a gañadora,  426 euros, porque só é a pranta que se incorpora na 

edición; a núm. 8, do CEIP Padre Feijoo, 1.500 euros; a núm. 9, memoria viva, 3.442 euros; a núm. 10, 

DNA mother of memory, 7.143 euros; a núm. 11, inside out, 7.238, e a núm. 12, memoria olvidada, que é 

o xardín mais votado, 2.978 euros. O que fai  un total,  con IVE, de 67.328 euros. Este é o custe de  

execución material do conxunto das parcelas. 

En canto ós patrocínios: Espina & Delfín, SL ten un patrocinio de 3.000 euros; Misturas, 3.000 

euros; La Región, ten un convenio de publicidade de non custe, polo que non efectúa o ingreso,  igual 

que Sermos Galiza, tamén de 3.000 euros, cada un deles; Ebanistería Allariz e Cid Tesouro, teñen unha 

colaboración no entorno de 1.000 euros en materiais para obra; Repostos Videsa, 1.000 euros; niste 

caso, e sen saber moi ben porqué, porque o compromiso do Presidente da Deputación era de 30.000 

euros,  non  de  15.000  euros,  porque  daquela  díxosenos  que había  que  facer  unha modificación  de 

créditos polo que non era posible aboar os 15.000 euros restantes, finalmente só cobramos eses 15.000  

euros. E neste ano 2017, ainda que a Deputación seguía como patrocinadora dun dos xardíns, de igual  

xeito que patrocinou o festival de teatro de  Ribadavia ou o festival de cine ou a festa do pulpo, sen 

embargo non se conseguiu concretar a súa aportación. No caso do CEIP de Allariz, o concello avala a 

proposta  da  iniciativa,  ainda  que  non  entra  a  concurso;  hai  outro  de  divulgación  dos  outlets  que 

tampouco implica  desenvolso  económico  mais  alá  do  compromiso pola  súa  parte  de  promoción  do 

Festival, reparto de folletos, e entradas ó Festival, e a Reserva da Biosfera pola importancia publicitaria 

de  que   esté  no  Festival  de  Xardíns  sen  aportación.  Eses  son  os  ingresos,  sinala,   que  están 

contemplados e esas son as cifras do Festival Internación na edición 2017. 

Polo grupo municipal do PsdeG-PSOE, a súa portavoz, Zaida Rodríguez Camba, formula as 

seguintes:

11.2   Mediante escrito de data  28 de novembro de 2017, sinala que  na recente Feira de 

Outono de Allariz, o posto da venda de  queixos do Rexo quedou ás poucas horas da súa apertura 

desabastecido.  Dende  fai  tempo  os  responsables  desta  sobranceira  iniciativa,  veñen  poñendo  de 

manifesto que a produción non alcanza a demanda existente.

Para  incrementar  a  elaboración  dos  queixos  que  tan  boa  acollida  teñen  no  mercado,  faise 

imprescindible conseguir terreos para o pastoreo das ovellas. 

En relación coa solicitude cursada no seu día polo Concello de Allariz á Deputación de Ourense, 

en relación cós terreos ermos e improdutivos da  granxa de Vilaverde, se plantexan as seguintes,

PREGUNTAS:

1. Recibiuse por parte da Deputación Provincial de Ourense, algún tipo de resposta a solicitude 

cursado no ano 2016 por parte do Concello de Allariz?

2. Manexa o equipo de goberno municipal  algunha outra  iniciativa para poder  incrementar  os 

terreos, para que poidan pacer as ovellas do Rexo?

3. Ten estudado o goberno municipal de Allariz algún tipo de fórmula para facerse coa titularidade 

dos terreos e as edificacións e infraestruturas valeiras da granxa Valverde?
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Responde o Alcalde sinalando que ao grupo de goberno parecíalle que unha iniciativa razoable 

frenta á infrautilización que ten a antigua granxa de Valverde, que xa non ten esa consideración na 

actualidade,  era  a  de  complementar  as  instalacións  produtivas  do  queixo,  o  propio  Presidente  da 

Deputación coincidiu con él  en que o queixo era magnífico porque lle levou ún; non obstante, como 

inicialmente houbo un concurso ó non se presentou ningún tipo de solicitude, á vista desta situación, o 

concello volveu insistir e saiu en prensa un acordo coa Asociación COGAMI para un proxecto de inserción 

sociolaboral, algo que ainda está pendente de concreción e que, no caso de que se poña en marcha, o 

concello  estaría  disposto  a  colaborar  para  que  nesa  formación  agrícola,  gandeira  e  demais,  coa 

posibilidade  de  introducción  de  pastoreo  e  aproveitamento  desa  superficie  para  ter  unha  maior 

producción  de  queixo.  Polo  tanto,  estamos  nesta  espera.  Mentras  tanto,  na  zona  continúanse 

incrementando explotacións de vacas de raza cachena en Meire,  compartindo en algún caso tamén 

zonas de pastoreo e o concello sigue buscando posibilidades, pero hai unha limitación cos lameiros para 

poder combinar coa producción de queixo e ter herba durante o período de verán e o regadío que teñen 

eses lameiros  o  posibilitarían.  Tamén estamos mantendo reunións con COGAMI para,   se finalmente 

asinan o convenio coa Deputación, fraguar  unha colaboración para que o pastoreo e o aproveitamento 

gandeiro de ovellas lles poda permitir a eles a formación e ó mesmo tempo unha rendabilidade que 

permita o mantemento da explotación. 

11.3  Mediante escrito de data  28 de novembro de 2017, formula as seguintes:

PREGUNTAS

1. No  ano  2010  investíronse  280.091,37  €  na  posta  en  funcionamento  do  centro  etnográfico 

turístico  de  San Salvador  dos  Penedos.  A  día  de  hoxe como se xestiona  esa infraestrutura 

municipal e cales son as súas repercusións para o Concello?

2. Vaise repor a caseta dos patos que se derribou ao carón da ponte de San Isidro?

3. Cando se vai colocar a  luminaria, que en datas recentes foi  tombada por unha colisión dun 

vehículo, preto desa mesma ponte?

Responde  o  Alcalde  sinalando  que  esa  inversión  foi  froito  da  rehabilitación  urbanistica, 

soterramento, pavimentación, e adecuación dos entornos, saneamento e construcción de fosa séptica. 

Froito destas intervencións de rehabilitación e tamén de antiguas edificacións mais tamén a realizada 

polo grupo ANDREA, para equinoterapia, actividades formativas, hai un convenio polo cal  o concello 

mantén  un  acordo  coa  asociación  ANDREA  favorecendo  a  súa  presencia  nese  espazo  dando  a 

posibilidade  de utilización  dalgunha infraestructura  municipal  nas  antiguas  casas  rehabilitadas  para 

acoller  a  grupos  que  van  a  esa  terapia  e  sobre  todo  favorecendo  tamén  unha  producción  local 

importante que ó o xabón con leite de burra que se que se produce alí. 

Sobre a  caseta dos patos, responde o Alcalde sinalando que, por criterio técnico e ambiental, 

considerouse que esas casetas, que antes estaban ubicadas no medio do río, deixaron de cumplir a  

función que tiñan inicialmente que foi dotar ó Arnoia dunha fauna que xa non tiña e que hoxe está 

expandida polo propio río, pero xa non só aquela senón tamén garzas e outras especies, que están 
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presentes, e polo tanto entendemos que mais que andar recuperando as as ocas, que non necesitan ter 

caseta, mais ben o que necesitan é alimentación, entendeuse que ese  espazo vai destacar mais estando 

axardinado e co mantemento que se lle fixo. 

En relación á  luminaria que derribou un camión da UME está tramitándose co seguro a súa 

reposición e a indemnización para ser colocada con cargo á indemnización.

Oralmente, a portavoz do grupo municipal socialista formulou as seguintes:

11.4 ¿Qué sabemos  con respecto ós 4.000 euros que desapareceron da custodia de obxectos 

perdidos?

Responde o Alcalde sinalando que sabemos que a Garda Civil, coa que tivo un contacto esta 

semana,  tamén con  ocasión  dunha visita  por  parte  do Teniente  Coronel,  confirmóusenos  que están 

rematando co atestado; do avance que se lle formula, e ainda que non está entregado formalmente, que 

non hai descubertas nin cuestións novas e seguimos pendentes de traer a este pleno da corporación o 

regulamento que regulará o espazo de obxectos perdidos para evitar esas situacións e, obviamente, 

seguimos indicando que houbo unha neglixencia e un error na custodia dese diñeiro por parte da Policía 

local. 

11.5  O pasado mércores respostouse unha solicitude de información xornalística que resulta ser 

falsa e que deturpa a nosa imaxe pública como concello, ¿teráimos que desmentir esta información?, ¿a 

qué obras e débedas se refire contraidas con Augas de Galicia?

Responde o Alcalde sinalando que, como xa lle constestou á petición de información, o concello 

non ten ningunha retención por pare de Augas de Galicia nin da Xunta sobre a percepción do fondo de 

cooperación local que o concello percibe mensulamente  por importe duns 27.000 euros e polo tanto esa 

información non é correcta. Sí hai que indicar, como xa se lle contestou por escrito, que ainda que nós  

non consideramos que fora xusto, despois de moito debate con Augas de Galicia, o concello tivo que  

seguir facendo frente a unha aportación de 360.000 euros, que tivo diferentes asignacións anuais, e que 

non repercutiu á baixa, porque esa éra a cantidade (o 10% de 3.600.000 euros) previa á adxudicación, 

pero que a baixa importante da adxudicación non foi repercutida ó concello,  que ademais tivo que poñer 

os terreos, tivo que facer parte da urbanización, conceder as licencias municipais e agora, o que estamos  

facendo é un pago fraccionado desa cantidade que leva seis mensualidades no 2016 (60.000 euros), 

todo o 2017 e rematarase no mes de xuño do 2019. 

E non tendo mais asuntos que tratar, o Sr. Alcalde, dando por terminada a sesión, ordenou o seu  

levantamento, ás vintetrés horas e quince minutos do mesmo dia do seu comenzo, do que eu, como  

Secretario, certifico e dou fe.

O ALCALDE, Francisco García Suárez.             Dou fe, o Secretario, Maximino Jardón Pedras. 
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