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SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE CABANAS 

 
Iago Varela Martínez, voceiro municipal do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro da lexislación 
vixente presenta a seguinte 
 

PREGUNTA ESCRITA PARA A SÚA RESPOSTA NO PLENO 
 
O pasado día 6 de febreiro publicouse no DOG unha resolución da Dirección Xeral de Gandaría, 
Agricultura e Industrias Agroalimentarias pola cal se ampliaron os concellos afectados pola 
presenza da Tecia Solanivora  (comunmente coñecida como a “couza guatemalteca”). Cabanas 
resultou estar neste grupo de concellos afectados. 
 
A xestión da praga por parte da Xunta de Galiza no noso concello pode definirse como caótica. 
A pesar de que se fixo un chamamento á veciñanza a rexistrar as fincas afectadas, e de que se 
tomaron os datos destas propietarias, os avisos de recollida non foron notificados ás mesmas, 
limitándose a uns carteis nos taboleiros de información con escaso marxe de actuación. 
 
Isto provocou gran malestar entre a veciñanza, que atopou aos servizos da Xunta na porta da 
casa sen ter as patacas preparadas para a súa recollida. Ademais, recentemente, e como 
consecuencia da súa propia desorganización, a Xunta viuse obrigada a abrir un segundo prazo 
até o 9 de xuño, do que novamente houbo insuficiente publicidade. 
 
Sobre estas cuestións, desde o BNG queremos ter resposta ás seguintes preguntas: 
 

• Cantas propietarias rexistraron as súas plantacións no concello? 
• Cantos quilogramos de pataca foron retirados? Supón esta cantidade o total da pataca 

declarada no concello? 
• Están prevista a apertura de novos prazos para a recollida da pataca? 
• Coñécense as cantidades das indemnizacións que recibirán as propietarias afectadas e 

a data na que poderán cobralas? 
• Cal é a valoración que fai o goberno municipal da crise da couza guatemalteca e a 

xestión da praga por parte da Xunta de Galiza e do propio Concello? 
  
En Cabanas, a 27 de xuño de 2017 
 
 
 
 
Asdo. Iago Varela Martínez 
 Concelleiro do Bloque Nacionalista Galego (BNG)  
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Desde hai uns anos o Concello de Cabanas ofrece a veciñas e visitantes unha actividade 
consistente na realización de viaxes polo Eume no barco Anduriño.  
 
Ante a inminente apertura da tempada, desde o BNG desexamos ter resposta ás 
seguintes cuestións: 
 

• Ten previsto o Concello manter este servizo? 
• En caso afirmativo,  

o Cal vai ser a frecuencia das viaxes? 
o Cal vai ser o prezo dos billetes? Está previsto algún tipo de desconto ou 

exención? 
o Cal é a previsión de ingresos do goberno municipal sobre este servizo? Cal 

a de gastos? 
o Como se vai xestionar o servizo?  
o Coñécese a ou o patrón que guiará o barco? Ten esta persoa experiencia 

previa en actividades semellantes? 
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