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Belén Villar González voceira do Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de 
Ponteareas, ao amparo do disposto no Reglamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante ese Pleno Corporativo a seguinte  
MOCIÓN DE COMPARECENCIA: 
 
En outubro de 2019 o alcalde propuxo ao Pleno municipal a derradeira modificación no 
documento do PXOM, que resultou aprobada cos votos exclusivos de BNG e PSOE, porque 
foron incapaces de alcanzar un consenso cos restantes grupos da oposición e coa maioría dos 
veciños que se sinten perxudicados co documento final elaborado e definido na súa totalidade 
polo goberno local. 
 
O documento aprobado foi enviado á Dirección Xeral de Urbanismo para que tal e como fixa a 
Lei no prazo de tres meses, a Xunta respostase ao Concello de Ponteareas cun informe que 
dera a aprobación definitiva do documento urbanístico. 
 
O 5 de febreiro de 2020, o alcalde comunica por escrito a Dirección Xeral de Urbanismo o seu 
desexo de que a Xunta paralice temporalmente o prazo de resolución, porque queren dende o 
Concello revisar en detalle varios aspectos técnicos e xurídicos do plan. 
 
O Goberno local do BNG-PSOE aprobou o documento de PXOM coas modificacións que eles 
mesmos quixeron, confeccionaron o documento final ao seu antoxo, e despois mandaron 
paralizar, sin aparente xustificación, a súa tramitación á Administración que debía informar, 
por esta razón, este grupo municipal do Partido Popular solicita ao Pleno da Corporación 
municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 
O Pleno municipal acorda a COMPARECENCIA do Sr Alcalde para que nos explique e conteste 
con claridade ás seguintes preguntas: 

 
1. Si o documento que aprobaron no Pleno estaba completo, con todos os informes, e 

cumpría con todas as esixencias da Lei do Solo, por qué o Alcalde solicitou a suspensión 
temporal á Xunta de Galicia do prazo de resolución que tiña? 
 

2. Teñen algunha comunicación por escrito da Dirección Xeral de Urbanismo, dende 
novembro de 2019 ata febreiro de 2020, que lles suxerise que solicitasen a paralización da 
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tramitación do PXOM? Si a teñen, cales son os motivos que argumentan e os 
requerimentos que se lles fan?  
 

3. O Alcalde indica no seu escrito que solicita a suspensión temporal para contar co tempo 
necesario para as revisións en detalle de varios aspectos técnicos e xurídicos ¿Qué 
aspectos técnicos e xurídicos deben revisar do documento? 
 

4. ¿En qué situación se encontra nestes momentos a revisión da documentación do plan?. 
¿Cantas reunións mantiveron dende febrero de 2020 cos técnicos da Dirección Xeral de 
Urbanismo? ¿A qué conclusións chegaron? ¿Deben modificar unha vez mais o documento 
de PXOM? ¿Faltáballe documentación e informes? 

 

5. ¿Teñen comunicado á Dirección Xeral de Urbanismo os centos de licencias urbanísticas 
que neste último ano continúan dando en parcelas do rural que según o documento que 
Vds confeccionaron e aprobaron son “no edificables”, pola alteración sustancial do PXOM 
definitivo que resulte aprobado? 

 

6. ¿Cando pensa o alcalde solicitar a Xunta o levantamento da suspensión temporal do prazo 
para que esta informe definitivamente o PXOM? 
 

 
En Ponteareas, a 16 de outubro de 2020 

 
 

 
 
 
 

ATT:  PLENO DA CORPORACION MUNICIPAL DO CONCELLO DE PONTEAREAS 


