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Iago Varela Martínez, voceiro municipal do Bloque Nacionalista Galego, presenta a 
seguinte 
 

PREGUNTA ESCRITA PARA A SÚA RESPOSTA NO PLENO 
 

Recentemente este concello acolleu a exposición itinerante dos traballos presentados ao 
IX Premio de Banda Deseñada Castelao, impulsado pola Deputación da Coruña, entre os 
que estaba “O inferno do debuxante”, asinado por Kiko Da Silva e gañador do certame. 
 
A sede escollida para esta exposición no noso concello foi a Escola Laica, a pesar de que 
en ocasións anteriores o goberno municipal ten argumentado a súa mala situación de 
mantemento para negar o permiso para a realización de actividades na mesma. Na nosa 
visita comprobamos que o local presenta graves problemas de humidade, que fixeron que 
moitas das láminas acusasen un grave deterioro durante a súa exposición no noso 
concello, ao que hai que sumar un estado de sucidade do local inadmisíbel. 
 
Ante esta cuestión, desde o BNG desexamos ter resposta ás seguintes cuestións: 
 

1. Visitou o señor alcalde a exposición? 
2. Considera o señor alcalde que é normal que unha exposición aberta ao público non 

cumpra uns mínimos de limpeza? 
3. Considera o señor alcalde que o estado actual da Escola Laica é o idóneo para 

acoller este tipo de exposicións ou actividades? 
4. Por que, sendo coñecedor do estado da Escola Laica, decidiu instalar esta 

exposición nesa instalación e non noutro local municipal con mellores condicións? 
5. Por que negan permisos, amparándose no seu mal estado, para realizar actividades 

na Escola Laica, e despois organizan actividades do Concello nese mesmo edificio? 
6. Ten previsto o goberno municipal levar a cabo algunha actuación no próximo 

exercicio para solucionar os problemas de habitabilidade da Escola Laica? 
7. Ten previsto o goberno municipal dar cumprimento á resolución plenaria que insta 

a que a Escola Laica sexa a Casa da Cultura de Cabanas? 
 
En Cabanas, a 29 de novembro de 2016 
 
 
Asdo.  Iago Varela Martínez 
 Concelleiro do Bloque Nacionalista Galego 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE CABANAS 
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Na praia da Madalena, aproximadamente á altura do Club Náutico La Penela, emerxe 
unha tubaxe parcialmente soterrada que verte líquido ao mar. 
 

 
 
Ante esta cuestión, desde o BNG desexamos ter resposta ás seguintes cuestións. 
 

1. Ten coñecemento o goberno municipal desta cuestión? 
2. En caso afirmativo, de onde procede esa tubaxe? A quen pertence? Que tipo de 

contido verte? É legal? 
3. En caso negativo, pode comprometerse o señor alcalde a investigar o tema e ter 

respostas a esta cuestión no seguinte pleno? 
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Asdo.  Iago Varela Martínez 
 Concelleiro do Bloque Nacionalista Galego 
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