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O PSOE de Antas reclamará que o Goberno local proceda á disolución 

inmediata da empresa Épica, debido “á súa inutilidade” e ós resultados 

negativos que presenta dende 2011  
 

Nese ano, a entidade local procedeu á súa constitución. Investiu 40 millóns das antigas pesetas 

na compa dos terreos de Barbalde, nos que pretendía desenvolver o Proxecto Europeo de 

Ecoloxía Aplicada; iniciativa “que nunca viu a luz” 

 

Outro feito que motiva a petición dos socialistas é que o Concello cometeu unha serie de 

irregularidades, que foron detectadas polo PSOE e o secretario-interventor, e que están 

directamente relacionadas co marco estatutario da sociedade mercantil 

 

Debido a que o Alcalde incumpre reiteradamente a súa palabra, esta non é a primeira vez que os 

socialistas levan este asunto ao Pleno. Proba da súa “informalidade” é que, a principios do 

pasado ano, manifestou publicamente a vontade de disolver esta empresa na primavera de 

2013. A día de hoxe, aínda non iniciou os trámites do proceso 

 

ANTAS DE ULLA, 21 DE MARZO.- Os socialistas e Antas de Ulla reclamarán no Pleno, que a 

Corporación celebrará o vindeiro martes, que o Goberno local proceda, tal e como se 

comprometeu xa en 2013, á disolución inmediata da Empresa de Promoción Integral de Antas 

(Épica), de titularidade municipal, dada “a súa inutilidade” e os resultados negativos que 

presenta dende a súa creación. 

 

“Esta non é a primeira vez que facemos esta petición”, subraia Pilar García Porto, quen 

recoñece que “o Alcalde  incumpre reiteradamente a súa palabra, pois a principios do pasado 

ano xa nos dixo que ía disolver esta empresa na primavera. Pasaron os meses e que fixo? 

Absolutamente nada. Por iso, en novembro, volvemos a plantexarllo. Pero, lamentablemente, 

sempre obtivemos distintas escusas pouco fundamentadas. Esta é a informalidade do Sr. Javier 

Varela”, afirma. 

 

40 millóns de pesetas para un proxecto que nunca viu a luz 

En 2011 a entidade local procedeu á constitución desta empresa. Investiu 40 millóns das 

antigas pesetas na compra dos terreos de Barbalde, situados no termo municipal de Antas de 

Ulla, e nos que tiña previsto desenvolver o Proxecto Europeo de Ecoloxía Aplicada. Finalmente, 

esta iniciativa nunca se puxo en marcha neste lugar, xa que, por orde do Rexedor, foi trasladada 

a unha finca próxima ao balneario de Frádegas que, no seu momento, resultou donada por parte 

do Tenente Alcalde en favor da entidade local.  

 

Este cambio “inxustificado”, indican os socialistas, debeuse “ás irregularidades cometidas na 

adquisición dos terreos, e que abriron un proceso xudicial entre un dos propietarios e o propio 

Concello coa finalidade de salvar o proxecto europeo, que nunca foi executado. “É dicir, 40 

millóns de pesetas para unha iniciativa que nunca viu a luz, en definitiva, 40 millóns tirados ao 

lixo. Así é como xestiona o Partido Popular de Antas de Ulla”, subraiou a voceira municipal do 

PSOE. 

 

Con todo, resulta que o Concello contempla, novamente, no Orzamento de 2014, 

concretamente no capítulo 6º, a enaxenación, é dicir a venda de Barbalde, por valor de 290.000 
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euros, debido á demora dos trámites administrativos previos, que provocou que non fose 

posible a súa venda en 2013. Ante esta situación, e dado que, por segundo ano consecutivo, o 

Goberno local prevé o alleamento desta finca municipal, os socialistas demandarán explicacións 

no Pleno sobre cales son os verdadeiros intereses do Alcalde ao respecto, e que pretende facer 

coa parcela. 

 

Oscurantismo nas contas da empresa 

“Todo este proceso está repleto de incongruencias e de contradicións continuas”, indica Pilar 

García Porto. Proba delo é que o Rexedor aprobou, durante varias anualidades consecutivas as 

contas da empresa, previa convocatoria da Xunta Xeral, sen ser convocada a tales efectos. 

Asimesmo, “e por se isto fose pouco”, Varela emitiu ata en tres ocasións informes nos que 

afirmaba que o orzamento da sociedade foi ratificado por este órgano, incumprindo así os 

estatutos que regulan o funcionamento desta empresa, e que establecen, no capítulo III, art. 6º, 

que “o Pleno asumirá as funcións da Xunta Xeral”.  

 

Ante esta irregularidade, os socialistas e o propio secretario-interventor presentaron varias 

alegacións, pero o Goberno local rexeitou todas e cada unha das argumentacións presentadas. 

Deste xeito, o Alcalde, “facendo uso da maioría absoluta, saltouse á torera” esta cuestión do 

marco estatutario; motivo polo que, o grupo do PSOE sospeita que “a Alcaldía, ademais de 

incumprir o establecido polos estatutos, puido incorrer incluso na falsificación de documentos 

públicos”. 
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