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Os socialistas esixen no Parlamento que “Feijóo dé a cara” e explique  
a todos os veciños por que mantén pechada a residencia de Monterroso 

 
O grupo parlamentario, tendo en conta que a Xunta está a financiar outros centros 

privados na provincia, vén de presentar unha proposición non de lei e un pregunta na 

Cámara galega, co obxectivo de que a administración autonómica conceda, de forma 
urxente, os permisos necesarios para que o Concello poida poñer en funcionamento esta 

infraestrutura 
 

O Alcalde, que convidou ós veciños a visitar as instalacións para que estes comprobasen 
de primeira man que “o que temos en Monterroso é un hotel de tres estrelas”, subliñou 

que “o centro podería estar hoxe funcionando se non fose polo goberno feijoniano que, 

unha vez máis, demostra que non ten interese en que un Alcalde socialista consiga facer o 
que o PP non dá feito” 

 
Denuncia que a reunión mantida hai só catro meses cos técnicos da Xunta non só foi 

improdutiva, senón que instaron á entidade local a recurrir á vía xudicial para defender o 

seu criterio 
 

Subliña que a colaboración da Deputación foi absolutamente decisiva para sacar adiante o 
proxecto. En 2011, o organismo lugués achegou 120.000 euros para rematar a 

construción e, en 2013, logo de que a Xunta tamén lle denegase ó Concello a axuda 
solicitada para equipar a infraestrutura, concedeu 75.000 euros para sufragar este custo 

 

O secretario xeral dos socialistas galegos e Presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, e 
os deputados autonómicos, Juan Carlos González Santín e Vicente Docasar, acompañados do Alcalde 

de Monterroso, Antonio Gato Soengas, anunciaron este martes que o grupo parlamentario socialista 
vén de presentar unha proposición non de lei e unha pregunta na Cámara galega para instar á Xunta 

de Galicia a conceder, de forma urxente, os permisos necesarios que permitan a este Concello abrir, 

no menor tempo posible, a residencia da terceira idade. Neste senso, os socialistas subliñaron que “é 
de xustiza para estes veciños aquí reunidos que o Executivo galego dé explicacións de por que está a 

boicotear esta infraestrutura tan necesaria para este municipio. Por iso, esiximos que dén a cara e nos 
expliquen por que seguen retrasando este residencia, cando, pola contra, si que están a destinar 

fondos públicos a financiar centros da terceira idade privados na provincia. Queremos saber que 

intereses ten o Partido Popular en que este proxecto siga estando metido nun caixón”. 
 

A este respecto, o Alcalde, que convidou ós veciños a visitar as instalacións para que puidesen 
comprobar  de primeira man que “o edificio está listo para abrir as súas portas”, destacou que “todos 

vostedes poden ver que o que temos en Monterroso é un hotel de tres estrelas, como mínimo. Hoxe 
podería estar funcionando senón fose polo goberno feijoniano que, unha vez máis, demostra que non 

ten interese en que un Alcalde socialista consiga facer cousas que o PP non dá feito. Esta é a única 

verdade e a única razón. Feijóo e a Conselleira de traballo están levando a unha total indefensión ós 
monterrosinos e ás monterrosinas. Poderán seguir enganando e incluso mentindo, pero, dende logo, 

hoxe a todos os veciños quedoulles claro de que pé coxea esta Xunta de Galicia”. 
 

Un longo proceso, no que só faltan os permisos da Xunta 

O Concello de Monterroso puxo en marcha en 2010 a primeira fase da construción da residencia da 
terceira idade co obxectivo de prestar un servizo moi demandado non só polos veciños deste 

municipio senón tamén polos cidadáns de toda a comarca da Ulloa. Tendo en conta, pois, que se 
trataba dunha actuación necesaria, tan só un ano máis tarde, a entidade local executou a segunda 

planta desta infraestrutura grazas ó apoio da Deputación de Lugo. A colaboración do organismo 
provincial lugués foi absolutamente decisiva para sacar adiante o proxecto, pois en 2011 achegou 
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120.000 euros rematar a construción do complexo que o Concello iniciara cunha subvención de 

442.000 euros outorgada polo anterior Goberno Central, a través do Plan E. 
 

Rematadas as obras, en agosto do pasado ano, a entidade local iniciou o expediente de autorización 

perante a Consellería de Traballo para poñer en servizo a infraestrutura. Foron varias as reunións que 
os técnicos municipais mantiveron cos seus homólogos na Xunta de Galicia, pero, malia que a 

minirresidencia se adecuaba á normativa vixente, tal e como demostra o estudo realizado pola 
entidade local, non só non puideron achegar posturas, senón que a administración autonómica 

obrigou ó Concello a realizar modificacións innecesarias que non estaban no proxecto, o que está a 

provocar que a entidade local non poida abrir ó público esta infraestrutura. 
 

Co obxectivo de solucionar o problema e de que o centro comezase a funcionar canto antes, hai catro 
meses, os técnicos municipais desprazáronse novamente a Santiago. Lamentablemente, a reunión 

mantida cos traballadores da Consellería non só non volveu a ser improdutiva, senón que os técnicos 
autonómicos plantexaron a posibilidade de que a entidade local recurra á vía xudicial para defender o 

seu criterio, ó tempo que recoñeceron que o Concello podía seguir avanzando con outra tipoloxía de 

centro para non ter o edificio pechado, pois isto, aseguraron os técnicos da Xunta, non era un 
obstáculo para modificar o permiso de actividade unha vez entrada en vigor a nova normativa. 

 
“O Concello nunca renunciou a nada” 

A residencia sempre foi solicitada para válidos, nunca para asistidos, polo que nesta modalidade 

cumpría escrupulosamente todos os requisitos. Neste senso, Antonio Gato volveu a reiterar que “o 
Concello nunca renunciou a nada. Foron os técnicos autonómicos os que solicitaron a modificación da 

súa tipoloxía para poñela en marcha. O único que procuramos foi adaptarnos á normativa actual para 
aproveitar o recurso existente”. 

 
Isto demostra, tal e como indicou o Rexedor, que a Xunta de Galicia está a impedir a apertura do 

edificio “por razóns claramente partidistas”. Proba delo é que este mesmo ano, a administración 

autonómica tamén lle denegou ó Concello de Monterroso a axuda solicitada para equipar a 
infraestrutura. Esta falta de vontade política provocou que a entidade local recurrise, unha vez máis, á 

Deputación de Lugo, quen, dentro do seu obxectivo de colaborar cos Concellos da provincia, achegou 
75.000 euros para dotar á residencia do equipamento necesario. 

 

Un infraestrutura que creará emprego 
As novas instalación de servizos sociais teñen unha capacidade para unhas 24-30 prazas e contan 

tanto con habitacións dobres como individuais, ademais de zonas comúns de lecer. Coa posta en 
marcha do novo centro asistencial, o Rexedor cumpre así cun dos seus principais obxectivos do 

mandato e favorece a creación de novos postos de traballo no municipio. O Alcalde estima que, coa 

súa posta en marcha, crearanse unha decena de postos de traballo como mínimo neste Concello. 
      

 
 

12 de novembro de 2013 
 

Saúdos,  
Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


