
 

 

    

    

    

AAAAmpliación do mpliación do mpliación do mpliación do CEIP CEIP CEIP CEIP Sada y sus ContornosSada y sus ContornosSada y sus ContornosSada y sus Contornos....    
    

Relatorio de feitosRelatorio de feitosRelatorio de feitosRelatorio de feitos    

Pouco despois da toma de posesión do novo goberno municipal mantívose unha reunión co Alcalde, o 28 28 28 28 

de xuño de 2011de xuño de 2011de xuño de 2011de xuño de 2011,,,, na que nos manifestou: 

- Que non se opoñía á ampliación do centro,  

- En relación cos terreos colindantes ao centro comentounos que había unha significativa diferenza 

entre a valoración do Concello e a feita polos propietarios. 

- Que non había unha taxación interna dos terreos, solo a realizada por unha empresa externa. 

- Que quería pedir novos informes en relación co proceso de expropiación iniciado. 

O 22 de xullo de 201122 de xullo de 201122 de xullo de 201122 de xullo de 2011 mantense unha nova entrevista, o Alcalde maniféstanos: 

- Que non vai paralizar o proceso de expropiación. 

- Que acaba de recibir un informe do arquitecto municipal. Dinos que ese informe, do que non nos 

da copia pero prometela achegárnola a primeiros de setembro, contén dúbidas sobre a cualificación 

urbanística dos terreos colindantes ao centro. 

- Que vai pedir novos informes a Medio Ambiente e á Consellería de Educación. 

- Que vai pedir novos informes sobre a valoración dos terreos. 

- Cando teña eses informes pedirá un informe xurídico e de intervención dos servizos municipais. 

- Solicitamos acceso a eses novos informes ao que se nos contesta que non haberá problema por 

acceder aos mesmos. 

20 de setembro de 201120 de setembro de 201120 de setembro de 201120 de setembro de 2011. Celébrase Pleno da Corporación Municipal do Concello de Sada no que se 

trata, entre outros asuntos, o tema dos terreos necesarios para a ampliación do noso centro. Nese pleno o 

Alcalde non dedicou nin un sola palabra respecto ao tema, a pesar que desde un principio nos manifestou 

que era algo que levaría persoalmente. No transcurso do pleno aparece un novo informe, que se acababa de 

recibir, sobre os terreos. 

28 de setembro de 201128 de setembro de 201128 de setembro de 201128 de setembro de 2011. Entrevista co Alcalde. No transcurso da mesma infórmanos: 

- O Concello ten solicitado a unha empresa un informe no que se realice unha nova taxación dos 

terreos, que espera recibir en breve. 

- Unha vez recibido ese informe pedirá un informe xurídico e de intervención dos servizos municipais. 

- Pedimos que se nos facilite copia dos tres informes: o último informe do arquitecto municipal (que 

xa nos prometera entregar na entrevista de 22 de xullo de 2011), do informe de Monteoliva e da nova 

taxación cando se reciba. A súa resposta é que se nos facilitará copia dos informes solicitados e se nos 

dará acceso ao expediente. 

A realidade é que houbo que pedir expresamente o acceso ao expediente e mesmo houbo dificultades para 

poder revisalo. Non se facilitaron as copias prometidas dos dous últimos informes e a nova taxación non 

puidemos nin vela. Algún dos informes mesmo houbo que copialo á man. 
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AlgunhaAlgunhaAlgunhaAlgunhassss reflexións reflexións reflexións reflexións    

Sobre a manifestado polo Alcalde na entrevista de 28 de xuño de que  non había unha taxación interna dos 

terreos. Non é certo xa que no expediente hai unha taxación dun técnico municipal de 20 de febreiro de 

2008. 

Sobre o manifestado na entrevista de 22 de xullo que ía pedir novos informes a Medio Ambiente e á 

Consellería de Educación. Eses informes xa foran pedidos no seu momento e obran no expediente 

municipal, sendo ambos favorables, polo que non era preciso volvelos a solicitar. 

Entre informe e informe, chegamos a mediados de outubro e déixase caducar o expediente de expropiación 

o que pode dar lugar a que o Concello teña que pagar  indemnizacións aos propietarios dos terreos. Ante 

este feito, o 15 de outubro, a ANPA do centro solicitou por escrito unha reunión urxente co Alcalde para 

coñecer que solución propoñía o Concello para a ampliación, esta solicitude aínda non foi atendida.  

A Xunta de Galicia fai público o proxecto de orzamentos para o ano 2012. Nese borrador non aparece 

ningunha partida para Sada y sus Contornos. No mes de outubro de 2010 en entrevista mantida co 

Secretario Xeral, Jesús Oitavén, prometéranos que de haber os terreos a Consellería procedería á redacción 

do proxecto de ampliación. 

Ante estas continuas dilacións, e mesmo contradicións, a Asociación de nais e pais convoca varias accións 

de protesta reivindicando a necesaria ampliación do centro. Estas convocatorias foron secundadas pola 

inmensa maioría da comunidade educativa. 

Ademais, pediuse informe a un arquitecto sobre a situación urbanística dos terreos en cuestión. O informe 

breve, claro e conciso conclúe que os terreos están debidamente clasificados no expediente de expropiación:  

“A calificación dada os terreos polo arquitecto municipal son correctos e correspóndese con NON “A calificación dada os terreos polo arquitecto municipal son correctos e correspóndese con NON “A calificación dada os terreos polo arquitecto municipal son correctos e correspóndese con NON “A calificación dada os terreos polo arquitecto municipal son correctos e correspóndese con NON 
CONSOLIDADO.CONSOLIDADO.CONSOLIDADO.CONSOLIDADO.    
As obras necesarias para as conexións ás redes de infraestructuras e as características físicas dos terreos, As obras necesarias para as conexións ás redes de infraestructuras e as características físicas dos terreos, As obras necesarias para as conexións ás redes de infraestructuras e as características físicas dos terreos, As obras necesarias para as conexións ás redes de infraestructuras e as características físicas dos terreos, 
impimpimpimplican obras de certa entidade que non son a mera conexión as mesmas.lican obras de certa entidade que non son a mera conexión as mesmas.lican obras de certa entidade que non son a mera conexión as mesmas.lican obras de certa entidade que non son a mera conexión as mesmas.    
É evidente que non poden considerarse ditos terreos como URBANOS e pólo tanto: É evidente que non poden considerarse ditos terreos como URBANOS e pólo tanto: É evidente que non poden considerarse ditos terreos como URBANOS e pólo tanto: É evidente que non poden considerarse ditos terreos como URBANOS e pólo tanto:     
A EFECTOS DE VALORACIÓN NON DEBEN CONSIDERARSEA EFECTOS DE VALORACIÓN NON DEBEN CONSIDERARSEA EFECTOS DE VALORACIÓN NON DEBEN CONSIDERARSEA EFECTOS DE VALORACIÓN NON DEBEN CONSIDERARSE    URBANIZABLES, ou sexa, a URBANIZABLES, ou sexa, a URBANIZABLES, ou sexa, a URBANIZABLES, ou sexa, a 
efectos de valoración deben consideefectos de valoración deben consideefectos de valoración deben consideefectos de valoración deben considerarse, según o Real Decreto Legislativo 2/2008, SUELO RURAL.”rarse, según o Real Decreto Legislativo 2/2008, SUELO RURAL.”rarse, según o Real Decreto Legislativo 2/2008, SUELO RURAL.”rarse, según o Real Decreto Legislativo 2/2008, SUELO RURAL.”        

Despois de solicitar reiteradamente ser recibidos e informados da situación, o sábado 5 de novembro 

aparecen  publicadas na prensa as intencións do Alcalde.    

ConclusiónsConclusiónsConclusiónsConclusións    

Despois de catro meses e medio desde a primeira entrevista, e á vista do relatado, é moi difícil entender as 

dúbidas que sobre o proceso de expropiación manifesta o Alcalde e a dilatación desta situación.  O 

Consello Escolar do CEIP Sada y sus Contornos en sesión extraordinaria celebrada o 8 de novembro de 

2011 acorda: 

1. Solicitar ao Alcalde de Sada unha entrevista cunha representación deste Consello e da ANPA do 

centro con carácter urxente para solucionar de forma definitiva esta situación. 

2. Esixir ao Concello de Sada a posta a disposición da Consellería de Educación dos terreos 

necesarios para a ampliación do centro. 

3. Solicitar que a Consellería de Educación contemple nos orzamentos de 2012 unha partida 

económica para a redacción do proxecto de ampliación. 

4. Mostrar o apoio deste Consello Escolar á Asociación de Nais e Pais nas iniciativas, actuacións e 

mobilizacións que está realizando en reivindicación da ampliación das instalacións do centro e 

solicitar e animar a todos os integrantes desta comunidade educativa a participar e apoiar as mesmas. 

Sada a 8 de novembro de 2011. 


