Xoán M. Sande Muñiz, Portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello
da Laracha, ao abeiro do Regulamento de Organización e Funcionamento das
Entidades Locais, presenta para a súa contestación no vindeiro Pleno Ordinario
da Corporación as seguintes PREGUNTAS:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O 8 de febreiro do ano 2011 asinábase un convenio de colaboración entre a
Secretaría Xeral para o Deporte e o concello da Laracha para a construción
dun campo de fútbol en Caión, convenio no que se establecía o financiamento
por parte da Secretaría Xeral para o Deporte (a través da Sociedade Pública de
Investimentos) en dúas anualidades: 549.820,67 euros no ano 2011 e 500.000
euros en 2012, en total 1.049.820,67 euros. Pola súa parte o concello
comprometíase a por a disposición da Secretaría Xeral os terreos precisos e a
obtención das autorizacións previas así como a licenza municipal.
O 10 de maio de 2011 a Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe remitía o
informe sobre adecuación ao Plan de Ordenación do Litoral de Galicia,
declarando que “o proxecto de campo de fútbol no lugar de Xermaña-Caión (A
Laracha), tal e como está formulado na documentación remitida é un uso
incompatible co Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, en virtude do artigo
58 do Decreto 20/2011”. O 12 de maio do mesmo ano o Secretario Xeral para o
Deporte remitía escrito á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia no que
informaba do rexeitamento do proxecto para a construción do campo de fútbol
en Caión, por non contar coas autorizacións sectoriais necesarias e non
cumprir coas prescricións do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.
Segundo información da propia Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de
Galiza, a partida orzamentaria que inicialmente estaba destinada a esta obra
utilizouse para cubrir outros compromisos como a construción dun pavillón
polideportivo en O Grove e dun campo de fúltbol en San Cibrao das Viñas,
actuacións que foron encargadas á SPI o 13 de outubro de 2011.
O concello da Laracha viuse na obriga de devolver os terreos inicialmente
expropiados, e posteriormente iniciou un novo proceso de expropiación doutros
terreos. Posteriormente, o goberno municipal encargou a redacción dun
proxecto para un campo de fútbol en Caión, proxecto que tivo un custe de
21.659 euros e do que foi aprobado o seu pagamento no Pleno celebrado por
esta Corporación o 27 de maio do pasado ano. Todo isto, sen existir partida
orzamentaria ningunha nos sucesivos orzamentos da Xunta de Galiza, nin
coñecerse compromiso firme documentado por parte do goberno galego para
afrontar a construción do devandito campo de fútbol. Por certo, campo de fútbol
que xa existía en Caión (aínda que non fose de titularidade municipal) con
anterioridade á aprobación do Plan Xeral que incluíu un convenio coa Confraría
para a urbanización dos terreos do Campo da Ínsua.

Nos orzamentos recentemente aprobados para o presente ano 2017 incluiuse
unha subvención nominativa para equipo de fútbol do Clube de Mar de Caión,
para a adquisición dun vehículo, subvención xustificada polo goberno municipal
na situación de desvantaxe deste clube con respecto aos outros equipos
federados do concello que contan con campos de fútbol municipais (Paiosaco e
Laracha), polo que podemos supoñer que desde o goberno municipal entenden
que se vai manter no tempo esa situación e polo tanto non vai haber campo de
fútbol en Caión nos próximos anos.

Por todo isto, desde o Grupo Municipal do BNG formulamos as seguintes
PREGUNTAS:
Cal é a cantidade de diñeiro das arcas municipais que se leva gastado nas
xestións para un campo de fútbol para o que non hai consignación
orzamentaria nin compromiso escrito coñecido por parte da Xunta de Galiza?
Considera o grupo de goberno que o gasto na expropiación duns terreos e na
redacción dun proxecto para unha obra que non se vai acometer, cando menos
de momento, é unha boa xestión do diñeiro público? Acaso non hai outras
prioridades para investir os fondos municipais antes de acometer uns gastos
para unha infraestrutura da que non hai consignación orzamentaria nin se sabe
se a vai haber nalgún momento?

A Laracha, a 19 de xaneiro de 2017

Asdo.: Xoán M. Sande Muñiz,
Portavoz do Grupo Municipal do BNG da Laracha

