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Xabier López López e Henrique del Río Otero, concelleiros do Grupo Municipal 
do BNG, teñen a honra de propor ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
acordo, relativo á fiscalización externa do expediente de recuperación do Cine 
Alfonsetti 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
O incendio producido no teatro Alfonsetti durante a madrugada do domingo 29 

de novembro pasado volveu “resucitar” o que para nós é un dos expedientes máis 
túrbidos tramitados por este Concello, a decisión de recuperar a posesión deste senlleiro 
inmoble municipal mediante unha indemnización de aproximadamente 143.000€ aos 
seus arrendatarios. Toda vez que non quedou claro quen era o poseedor do teatro no 
momento do accidente, ás incógnitas xa postas de manifesto por este grupo, 
relacionadas cos conceptos indemnizatorios (pois sempre mantivemos a impertinencia 
de indemnizar un lucro cesante ou unha obra realizada polo arrendatario de costas a esta 
Corporación) súmase agora a de quen debe asumir os danos producidos polo accidente, 
se arrendatario ou arrendador, e a incidencia que puidese ter o suceso nos acordos 
tomados nesta sala polos grupos PP e CxB que hoxe conforman goberno municipal.  

O cúmulo de escuridades, silencios e contradicións é de tal calibre (lembremos 
que cando o goberno municipal valoraba esta indemnización por resolución anticipada 
do contrato, os mesmos arrendatarios solicitaban unha prórroga do mesmo, co que fica 
patente que eles mesmos asumían a extinción contractual) que o menos que pode facer 
este Concello, xa non só como administración, senón como dilixente propietario do 
inmoble, é clarexar a legalidade e pertinencia do acordo tomado e non desbaldir 
semellante cantidade de recursos públicos sen que fique claramente de manifesto o 
dereito indemnizatorio esgrimido. Noutras ocasións, e con temas menos complexos ca o 
presente, este Goberno ten complementado os pareceres e informes dos técnicos 
municipais con ditames externos, tal e como vén de suceder hai pouco co Consello 
Consultivo de Galiza verbo do contrato relacionado co cemiterio municipal.  

Toda vez que cremos que o tema que nos ocupa non desmerece en importancia, 
o Grupo Municipal do BNG propón o seguinte  
 

ACORDO 

 

1) Se xa se realizou algún pagamento relacionado coa indemnización antes 

referida, enviar o expediente con todos os seus antecendentes, informes, e 

actas plenarias incluídas ao tribunal de Cuentas, para que este se manifeste, 

para maior tranquilidade de todos, sobre a pertinencia do pagamento e do 

fundamento dos acordos que o anteceden. 

2) No caso de que aínda non se realizase pagamento ningún, e coa mesma 

finalidade, enviar o expediente ao Consello Consultivo de Galiza para que 

este realice os pronunciamentos pertinentes dentro das súas competencias.   

 
Betanzos, 19 de xaneiro de 2010 


