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Veciñanza esíxelle ao Alcalde que inclúa o inicio
do expediente do Camiño da Louriña no próximo

pleno

O inicio do expediente de recuperación do camiño público da Louriña, coñecido como o Camiño
da Misa, é froito dun acordo de xaneiro de 2017. Acordárase logo da aprobación dunha moción

presentada por Veciñanza a instancias dos veciños e veciñas da aldea da Louriña.

Cuntis, 28 de marzo de 2018. O expediente de recuperación do Camiño da Misa, na Louriña, vial
público  que se  atopa ocupado,  está pendente de iniciarse malia  que xa existe un acordo
plenario para  que así  sexa.  Foi  posible  grazas  á  aprobación dunha moción de Veciñanza en
xaneiro de 2017,  fai máis dun ano, pero a decisión de comezar o trámite correspóndelle ao
Alcalde, que é quen ten a facultade de incluílo na orde do día do próximo pleno ordinario, que se
celebrará o vindeiro xoves día 5 de abril.

Veciñanza vén reclamando nas sucesivas sesións plenarias que se inicie este expediente e se
responda así  á vontade dos veciños/as da aldea da Louriña,  que veñen protagonizando unha
batalla  legal  que  non  lles  debera  corresponder  se  a  administración  local  asumise  as  súas
ineludibles competencias.

Dende fai varios anos, os veciños e veciñas da aldea da Louriña veñen sufrindo as consecuencias
que ocasiona unha situación irregular que ata agora non tivo solución. Trátase da ocupación dun
camiño público ante a indiferenza dos distintos Gobernos Municipais  que durante as últimas
lexislaturas veñen rexendo o Concello de Cuntis.  Os/as veciños  e veciñas  veñen defendendo
mediante vía xudicial,  cos gastos que isto comporta, un ben de titularidade pública como é o
Camiño  da  Misa,  vial  de  acceso  á  aldea  da  Louriña.  Cronoloxicamente,  os  acontecementos
véñense sucedendo da seguinte maneira:

• A  Xunta  de  Goberno  do  Concello  de  Cuntis,  en  sesión  do  25  de  marzo  de  2011,
determinou o carácter público do citado camiño, incoando de ofcio o correspondente
expediente de recuperación do mesmo.

• Ante a inactividade do Goberno do Partido Popular, o actual alcalde D. Manuel Campos
Velay expón o tema no Pleno Ordinario de 28 de marzo de 2014, obtendo resposta do
naquel momento rexedor Don Antonio Pena na que pide 'expresamente ‘que se inicie o
expediente'.

• O  27  de  maio  do  ano  2014,  os  veciños  e  veciñas  que  iniciaron  a  defensa  por  vías
burocráticas do citado camiño presentaron reclamación previa ante o Concello para que
efectivamente se incoase o correspondente expediente administrativo.



• O  26  de  decembro  de  2014,  os  veciños  e  veciñas  denunciantes  presentaron  ante  o
Xulgado de Instrución de Caldas de Reis unha denuncia por delito de prevaricación (art.
404 do Código Penal) contra o anterior rexedor Don Antonio Pena Abal. Argumentan que
se trata dun caso de prevaricación por omisión, segundo consta na denuncia presentada.

• O 8 de maio de 2015, a Xunta de Goberno Local acorda a incoación do expediente de
reposición de legalidade urbanística  correspondente á  ocupación ilegal  do Camiño da
Misa, feito ao que se refre este caso. Estamos ante un caso de ocupación ilegal dun ben
de titularidade indiscutiblemente pública.

Cómpre sinalar que, ao contrario do que puidese parecer,  non estamos ante un confito entre
particulares, senón ante unha serie de actuacións dun particular contra a Administración
Local,  que  como é  sabido  ten  a  irrenunciable  obriga  de  defender  os  bens  públicos  e  o
interese xeral. A defensa feita a título particular polos veciños e veciñas demandantes non
debera substituír, en ningún caso, a responsabilidade do Concello de Cuntis.

A obstrución do acceso á aldea da Louriña non é simplemente unha irregularidade sen máis
efectos que os teóricos,  senón que na práctica constitúe un perigo no caso de producirse a
necesidade dunha actuación dos servizos de emerxencias ante unha eventual situación de risco.
Estamos,  polo  tanto,  ante  unha  responsabilidade  dobre  por  parte  do  Goberno  Municipal,
herdada, por certo, do anterior.

A  inactividade  da  Administración  Local  ante  un  caso  tan  evidente  de  ocupación  ilegal  do
patrimonio público por parte dun particular resulta unha deixazón de funcións que pode supoñer
consecuencias graves para quen ostenta a máxima responsabilidade.


