
C O N C E L L O
   A G U A R D A

           (PONTEVEDRA)

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO
DO CONCELLO DE A GUARDA O DÍA 28 DE SETEMBRO DE 2012

Na Casa Consistorial do Concello de A Guarda, sendo as vinte horas do día vinte e oito
de setembro do ano dous mil  doce, trala  correspondente convocatoria,  tivo  lugar a  sesión
ordinaria  do  Pleno  deste  Concello  que  foi  presidida  polo  Sr.  Alcalde,  D.  Jose  Manuel
Domínguez Freitas e contou coa asistencia dos seguintes concelleiros/as:

- Dª. Mª Monserrat Magallanes Alvarez
- D. Miguel Angel Español Otero.
- D. Paulino Rodríguez González.
- Dª. Mª Teresa Vicente Baz.
- D. Antonio Lomba Baz
- D. Manuel Javier Crespo González.
- Dª. Carmen Mª Castro González.
- Dª. Mª de Fátima Iglesias Ferreira
- D. Rafael Pablo Rodríguez Amenedo
- D. Antonio Fontenla Martínez
- Dª. Hortensia  Mª Vicente Santiago
- Dª. Rosa Mª Pazos Lomba
- D. Javier González Verde
- D. Xan Lois Lomba Alonso.
- Dª. Hortensia García Díaz
- Dª. Beatriz Estévez Álvarez

Actúa como Secretaria a da Corporación Dna. Julia Mª Carrasco González-Alegre.

Sendo a hora sinalada, pásase a tratar dos asuntos que conforman a orde do día que
foron legal e previamente notificados, seguintes:

PUNTO 1º.- APROBACIÓN ACTAS SESIÓNS ANTERIORES (ORD. 27/07/12).

A señora Estévez álvarez sinala que non ten nada que dicir.

O señor Lomba Alonso dI que el absterase porque estivo ausente.

A señora Iglesias Ferreira di que a señora Pazos Lomba e o señor González Verde
absteranse por estar ausentes nesa sesión.

Sometida a votación o acta de 27/07/2012, foi aprobada co seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR:  Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira,  Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, Vicente Santiago, García Díaz e Estévez
Álvarez  (catorce  votos a favor).

ABSTENCIÓNS:  Sres/as.  Pazos  Lomba,  González  Verde  e  Lomba  Alonso  (tres
abstencións).
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PUNTO 2º.- DAR CONTA DECRETOS.

A señora Estévez Álvarez dase por enteirada.

O señor Lomba Alonso dase por enteirado.

A señora Iglesias Ferreira dase por enteirada.

PUNTO 3º.- PROPOSTA ALCALDÍA SOBRE FESTIVOS LOCAIS 2013.

O señor Alcalde da conta da seguinte proposta:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Visto o escrito da Consellería de Traballo e Benestar de data 10 de agosto de 2012
( RE 5139) solicitando a remisión  do acordo plenario de designación de festivos locais
para o ano 2013 no Concello da Guarda, e existindo un acordo anterior neste Concello,
polo que serán declarados festivos locais o 16 de xullo ( Virxe do Carme) e o 23 de
setembro ( Santa Trega), sempre que non coincidan en sábado ou domingo.

Proponse ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:

1.- Declarar festivos locais no Concello de A Guarda durante o ano 2013 os días
seguintes:

 16 de xullo de 2013 ( Virxe do Carme)
 23 de setembro de 2013 ( Santa Trega)

2.- Remitir o presente acordo á Consellería correspondente.

A Guarda, 20 de agosto de 2012 
O Alcalde

Asdo. José Manuel Domínguez Freitas”.

A señora Estévez Álvarez di que se trata dun acordo previo, votará a favor.

O señor Lomba Alonso di que isto ven dun acordo anterior e votarán a favor.

A señora Iglesias Ferreira di que votarán a favor.

Sometida  a  votación  a  proposta,  foi  aprobada  por  UNANIMIDADE dos  membros
presentes: VOTOS A FAVOR: Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, Vicente Santiago, Pazos Lomba, González
Verde,  Lomba Alonso,  García Díaz  e Estévez Álvarez (dezasete  votos a favor).
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PUNTO 4º.- PROPOSTA ALCALDÍA DESAFECTACION ESCOLA CIVIDANS.

O señor Alcalde da conta da seguinte proposta:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

A Escola de Educación Infantil de Cividáns, ubicada no lugar de Sete Camiños,
ven  de  ser  suprimida  por  parte  da Consellería  de Cultura,  Educación  e  Ordenación
Universitaria.

Con data 3 de setembro de 2012, o mestre propietario definitivo da citada escola,
despois de visitar xunto co 1º Tenente Alcalde as instalacións da vivenda e do centro
educativo,  entregou  formalmente  no  Concello  as  chaves,  tanto  da  escola  como  da
vivenda.

Pola experiencia deste e de tódolos concellos Galegos, cando se suprime unha
escola unitaria é para sempre. Ademais, a futura demanda escolar, en tódalas etapas
obrigatorias,  está  garantida   neste  concello  cos  centros  educativos  que  están  a
funcionar na actualidade.

No  tramo  educativo  0-3  anos  é  onde  somos  deficitarios.  A  Escola  Infantil
Municipal (0-3 anos) ten dende hai anos lista de espera polo que, cando sexa posible, a
Xunta de Galicia  deberá crear outro centro para esta etapa. Por proximidade ó casco
urbán,  polo  estado das  instalacións  actuais,  a  Escola  Infantil  de  Cividáns  reúne  os
requisitos para ser posta a disposición da Consellería de Traballo e Benestar para ubicar
nela unha nova Escola Infantil (0-3 anos).

Dado que escola e vivenda comparten un mesmo espazo físico e teñen un mesmo
patio o uso futuro que teña o conxunto deberá ser único. Por esta razón a desfactación
que se solicita é tanto da escola como da vivenda.

Polo exposto, proponse ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:

1.- Iniciar o procedemento de desafectación da Escola de Educación Infantil  de
Cividáns e da vivenda, no Concello de A Guarda.

2.-  Solicitar  autorización  previa  á  Consellería  de  Educación  e  Ordenación
Universitaria.

3.-  Proceder á  apertura  do  trámite  de información  pública  durante  un mes no
Boletín Oficial da Provincia.

A Guarda , 18 de setembro de 2012 
O Alcalde

Asdo. José Manuel Domínguez Freitas”

A señora Estévez Álvarez di que está de acordo cos tres primeiros puntos, pero cre que
hai  unha contradicción,  pois  no  Pleno  de  maio  se  solicitaba  á  Consellería  de  Traballo  e
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Benestar que se fixera cargo da gardería  municipal e  agora os asumimos para facer outra
gardería,  polo  que  quere  deixar  claro  que a  gardería  fora  explotada  pola  Consellería  de
Traballo e Benestar, que se  puxeran a disposición dos terreos necesarios e sen deixar de
intentar que asumiran a outra de Solanas.

Intervén o señor Lomba Alonso e di que cada vez que se pecha unha escola, o pobo
perde algo, é triste. Di que a intención do equipo de goberno parece ser que sega sendo centro
educativo, quere pensar que o equipo de goberno quere que a Xunta se faga cargo do inmoble
para poñer en funcionamento unha escola infantil. Pregunta se hai garantía de que a Xunta
vaia a acoller este inmoble para convertilo en escola infantil e adianta o seu voto a favor da
proposta.

A señora Iglesias Ferreira di que non obstaculizarán o proceso.

Intervén o señor Español Otero, dirixíndose á voceira de Converxencia galega, que non
se debe confundir; non ten nada que ver o feito de que a vontade do Concello sexa que nun
futuro as instalacións en Sete Camiños sexan unha guardeíra. Di que oxalá sexa a cargo da
Xunta, pero agora se pide a desafectación, posto que se mañán un profesor vive na vivenda, a
desafectación non se podería facer. A intención é cubrir o déficit na escolarización de 0 a 3
anos, isto non inflúe en que o Concello demande á Xunta que poña en marcha e se faga cargo
desa escola infantil. Pero o que non pode facerse é que estean mal utilizadas. As intalacións
teñen  un  patio  compartido  entre  o  colexio  e  a  vivenda.  É  imposible  discernir  que  parte
corresponde a cada inmoble, e reúne unha serie de condicións xunto coa demanda dese tramo
de idade. Diríxese ó señor Lomba Alonso e di que non existe ningunha garantía de que a Xunta
se vaia a facer cargo. O propósito do equipo de goberno é que así sexa; están seguros do
respaldo de toda a Corporación, e que sexa unha gardería no futuro.

Intervén o  señor Alcalde e di  que tras a entrevista  cos Secretaria Xeral  de  Política
Social, saben que nestes momentos a Xunta non pensa facerse cargo de máis escolas infantís,
pero obtiveron o compromiso de que a subvención sería igual a do ano pasado, se ben non
teñen certeza física a través de ningún documento.

Sometida a votación a proposta, foi aprobada co seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR:  Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González,  Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Lomba
Alonso,  García Díaz  e Estévez Álvarez (once votos a favor).

ABSTENCIÓNS:  Sres/as.  Iglesias Ferreira,  Rodríguez Amenedo,  Fontenla  Martínez,
Vicente Santiago, Pazos Lomba e González Verde (seis abstencións).

PUNTO 5º.- DAR CONTA LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2011.

O señor Alcalde da conta da liquidación do orzamento 2011.

“DECRETO 0568/2012
LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2011
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Examinado o expediente de liquidación do Orzamento do exercicio económico de 2011,
visto o informe de Intervención, vistos os artigos 191 a 193 do Texto Refundido da  Lei  de
Facendas Locales, Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 28 de decembro do 5 de Marzo, en
relación  cos artigos 89 a  105 do Real  Decreto  500/90,  de 20 de abril,  que desenvolve  a
devandita Lei en materia orzamentaria,

RESOLVO:

1-Aproba-la liquidación do Orzamento Municipal correspondente ao exercizo económico
de 2011, co seguinte

RESULTADO ORZAMENTARIO

A).-Operacións correntes

Dereitos recoñecidos netos.........................................................................5.817.189,33 €
Obrigas recoñecidas netas..........................................................................5.479.146,46 €

B) Outras operacións non financieras:

Dereitos recoñecidos netos.............................................................................590.027,68 €
Obrigas recoñecidas netas ..............................................................................834.902,72€

Total operacións non financieras:

Dereitos recoñecidos netos .........................................................................6.407.217,01 €
Obrigas recoñecidas netas ..........................................................................6.314.049,18 €

Pasivos financieros. 

Dereitos recoñecidos netos ............................................................................230.074,35€
Obrigas recoñecidas netas...............................................................................343.184,48€

RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO..................................-19.942,30 €

AXUSTES

Desviacións de financiamento negativas........................................................................0€
Desviacións de financiamento positivas........................................................343.932,91 €
.
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO....................................–363.875,21€

2-Establecer como criterio para determina-los saldos pendentes de dudoso cobro os
seguintes:

Exercicio Pendente de cobro % dudoso
cobro Dudoso cobro

2.009 155.725,13 10% 15.572,51
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2008 167.322,28 20% 33.464,46
2.007 147.303,76 30% 44.191,13
2.006 238.303,84 50% 119.151,92
2.005 177.069,97 100% 177.069,97
2.004 185.012,05 100% 185.012,05
2.003 122.278,36 100% 122.278,36
2.002 174.145,83 100% 174.145,83
2001 226.191,04 100% 226.191,04
2.000 125.196,29 100% 125.196,29
1.999 53.510,24 100% 53.510,24
1.998 58.216,99 100% 58.216,99
1.997 73.519,09 100% 73.519,09
1.996 66.262,92 100% 66.262,92
1.995 82.302,36 100% 82.302,36
1.994 78.023,72 100% 78.023,72
1.993 22.096,70 100% 22.096,70
1.992 57.505,77 100% 57.505,77
1.991 35.678,44 100% 35.678,44
1.990 52.727,01 100% 52.727,01
1.989 214.676,99 100% 214.676,99
TOTAL 2.016.793,79

3-Aproba-lo seguinte estado de:

REMANENTE DE TESOURERIA

Fondos líquidos na tesourería en fin de exercicio:...................................1.343.290,38€

 Dereitos pendentes de cobro en fin de exercicio:...............................4.329.191,40€

De orzamento de ingresos orzamento corrente:....................1.062.831,74€
De orzamento de ingresos orzamentos pechados..................3.235.163,93€
De outras operacións non orzamentarias:.................................207.729,14€
Menos cobros realizados pendentes de aplicación definitiva:..176.533,41€

 Obrigas pendentes de pago en fin de exercicio:...............................2.978.008,04 €

De orzamento de gastos orzamento corrente..........................1.748.615,97€
De orzamento de gastos orzamentos pechados..........................317.494,29€
De outras operacións non orzamentarias:...................................917.296,98€

Menos=Pagos  realizados pendentes de aplicación definitiva :5.399,20 €

REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL:..........................................2.694.473,74€
Menos
Saldos de dudoso cobro:.............................................................................2.016.793,79€

Excedente de financiación afectada: ..........................................................558.651,52 €
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REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS:.............119.028,43 €

Darase conta da presente Resolución, para o seu coñecemento e efectos, ó Pleno da
Corporación.

Remitirase unha copia do expediente, aos órganos competentes da Administración do
Estado e da Comunidade Autónoma.

A Guarda, 18 de Setembro de 2012”

A  señora  Estévez  Álvarez  dase  por  enteirada  e  pregunta  por  que non  aparece  o
exercizo 2010, contestando a señora Magallanes Álvarez que nas liquidacións non parece o
ano anterior.

O señor Lomba Alonso dase por enteirado.

A señora Iglesias Ferreira dase por enteirada.

PUNTO 6º.- DAR CONTA INFORMES MOROSIDADE 2º TRIMESTRE 2012.

O señor Alcalde da conta dos informes de morosidade do 2º trimestre de 2012.

A señora Estévez Álvarez dase por enteirada.

O señor Lomba Alonso dase por enteirado.

A señora Iglesias Ferreira dase por enteirada.

PUNTO 7º.- MOCIÓNS.

R.E.  4.996  DE  CONVERXENCIA  GALEGA:   Non  á  desaparición  das  Entidades
Locais Menores.

A señora Estévez Álvarez da conta da seguinte moción:

“  NON A DESAPARICION DAS ENTIDADES LOCAIS MENORES  

Nas últimas noticias que se están publicando sobre as modificacións que pretende levar
a cabo a Administración central existe a posibilidade de supresión das Corporacións das
Entidades Locáis Menores, tal e como se contempla no reciente Informe sobre o Ante-
Proxecto de Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local.

Por unha banda, plantéxase o acercamento da Administración ao cidadán, e polo outro
lado,  vemos  como  se  intenta  concentrar  os  servicios  ñas  grandes  cidadades,
provocando  unha perda  de  tempo  e  de  diñeiro  eos desplazamentos  que  provoca  o
despoboamento dos pequeños núcleos, especialmente no ámbito rural.
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Hai  que ter  en conta  que a  función  que levan  a  cabo as Entidades Locáis  Menores
pasarían  a  ser  prestadas  polos  Concellos,  o  que  ocasionaría  en  moitos  casos  a
incorporación de persoal que éstas teñen que era pagado con caitos propios.

Por todo elo, dende CONVERXENCIA GALEGA, vimos a presentar para o séu debate e
aprobación si proceda a seguinte MOCIÓN:

A Corporación do Concello de A Guarda rexeita a proposta contida no Anteproxecto de
Lei  de  Racionalidade  e  Sostenibilidade  da  Administración  Local  no  tocante  a
desaparición das Entidades Locáis Menores, e e por ende da de Camposancos.”

O señor Lomba Alonso di que el  entende que esta moción xa está votada, pois no
anterior Pleno o BNG presentou unha moción que englobaba esta que agora se presenta, e
que foi votada por todos os grupos menos polo PP, que votou en contra, polo que interpreta
que o PP está a favor da desaparición das Entidades Locais Menores. Di que o BNG votará a
favor, pero insiste en que xa foi aprobado no último Pleno. Pide seriedade a Converxencia
Galega.

O  señor Fontenla  Martínez  di  que  o  PP  entende que se  votou  o  rexeitamento  ao
Anteproxecto,  e  aquí  se  está  tratando  unha  proposta  contida  sobre  as  Entidades  Locais
Menores. Non teñen problema en aprobar a moción sempre que se engada que se manterán
todas aquelas que sexan realmente sostibles. Di que a ELM de Camposancos, segundo o seu
Presidente é sostible, recorda que ese foi o argumento que esgrimui para poñerse soldo. Pide
que se engada “garantir que todo o que se manteña sexa sostible económicamente”, se inclúen
esa apreciación votarán a favor, e no caso contrario se absterán, porque non están a favor de
manter Entidades que non sexan sostibles.

Intervén o señor Alcalde e di que se non son sostibles desaparecen por elas mesmas, e
explica que as Entidades Locais Menores non reciben cartos do Estado nin da Comunidade
Autónoma, e tentar a súa supresión é un “lavado de cara” diante de Europa, para dicir que son
capaces  de  suprimir  entidades  públicas,  pero  que  non  lle  custan  nada  ó  Estado  nin  ás
Comunidades  Autónomas,  e  que  perciben  un  25%  dos  Concellos  para  levar  a  cabo
actuacións, que de non percibilo,  os Concellos debría  facerse cargo das mesmas.  Di  que
despois da manifestación en Madrid houbo unha rolda de prensa na que se deron datos tales
como  que 3.300 Entidades Locais Menores non teñen débedas, e as que as teñan é porque o
Concello lles adebeda o 25%. Pensa que coa supresión non se conseguerá austeridade. 

Votarán a favor, recoñecendo que isto vai dentro da moción do BNG do Pleno anterior,
pero non lles importa reiteralo.

A señora Estévez Álvarez di que mantén a moción, foi presentada por urxencia no
último Pleno, non se aprobou e a trouxeron outra vez, pensa que é bo reiteralo, porque teñen
unha Entidade Local Menor en Camposancos, e os que teñen que decidir son os veciños.

O señor Lomba Alonso insiste en que se vai volver a votar, entende ó PP, que teñen
que torcer o argumento, pero cando se tratou a moción do BNG non escoitou do PP dicir que
estaban a favor do Anteproxecto  “agás no tocante ás Entidades Locais Menores” . Sabe que é
difícil o papel do PP en Camposancos, pois mentres o goberno do Estado propón eliminar as
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Entidades Locais Menores, cunha persoa dese partido buscando sinaturas a favor da Entidade
Local de Camposancos, flaco favor lle están facendo á súa representante en Camposancos,
que algunha contestación xa se levou. Cando se tratou a moción do BNG non se dixo nada por
parte do PP, non houbo aclaración nin pediron  a votación por puntos, polo que ou hai que
poñer en bo papel á representante do PP en Camposancos  ou se lles colou unha ó PP.

O  señor  Fontenla  Martínez  di  que,  aínda  manifestando que  se  cren que  todas as
Entidades Locais Menores son sostibles, acaban de dicir que un 30% teñén débedas. Di que se
van abster, pero queren deixar claro o seu apoio ás Entidades Locais Menores, cousa que
outros partidos deberían ter en conta, presentando un candidato cando hai eleccións, pois é
unha forma de favorecer e manter á Entidade.

O señor Alcalde fai unha aclaración e ofrece os datos da reunión antes mencionada, e
di que das 3.723 entidades, hai 3.300 que non teñen débedas, e cando non sexan sostibles
desaparecerán.  A  Lei  7/1985  falaba  dun  desenvolvemento  posterior  que  regularía  o  seu
sostemento económico, pero non tivo lugar.

O señor Lomba Alonso insiste en que o PP segue torcendo o argumento, a potestade
de presentar candidatos é do partido político, e pide que cando se presenta un candidato, que
non se cambie ó día seguinte.

O señor Fontenla Martínez di que iso é un descoñecemento do que é un candidato e do
que son os vocais, pois o Partido Socialista ten alí tres vocais que nunca participaron como
candidatos.

O señor Lomba Alonso di que é unha cuestión de democracia, quen se presenta e da a
cara é que ten que estar, é unha cuestión de facer política, non unha cuestión técnica nin
xurídica.

Intervén o señor Español Otero e di que a intervención do señor Fontenla Martínez non
foi moi  afortunada, non teñen que ver os vocais co  que se  presenta.  Os Presidentes son
elixidos por votación, e os vocais é distinto. Comparte co BNG que van a volver a votar unha
moción que estaba incluída na moción anterior do BNG, que tiña moitísimo máis calado que
esta que se presenta agora, e se remite á súa intervención anterior, existe a pretensión de
facer desaparecer o municipalismo e instaurar un réxime distinto, se pretende que isto que
están facendo agora  eles no Pleno desapareza,  e  que a  representación  dos elixidos pola
cidadanía desapareza. Di que isto vai levar consigo un canto de sirena cara a Europa, aínda
que non custe un euro ó  erario  público. Por proximidade, á  ELM de Camposancos,  e por
añadidura ás restantes, son administracións cercanas ó cidadáns, eles cren no municipalismo e
que se estea cerca dos cidadáns, as ELM foron concebidas para iso, e a súa eliminación non
ten sentido.

Sometida a votación a moción, foi aprobada co seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR:  Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González,  Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Lomba
Alonso,  García Díaz e Estévez Álvarez (once votos a favor).
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ABSTENCIÓNS:  Sres/as.  Iglesias Ferreira,  Rodríguez Amenedo,  Fontenla  Martínez,
Vicente Santiago, Pazos Lomba e González Verde (seis abstencións).

R.E.  5.205  DO  BNG:  Moción  para  impedir  a  perda  do  poder  adquisitivo  das
empregadas e empregados públicos afectados polo Decreto 20/2012.

O señor Lomba Alonso da conta da seguinte moción:

“MOCIÓN PARA IMPEDIR A PERDA DO PODER ADQUISITIVO DAS EMPREGADAS  E
EMPREGADOS PÚBLICOS AFECTADOS POLO DECRETO 20/2012

1 - Exposición de motivos:

As decisións adoptadas polo Goberno central en materia de política económica están a
provocar  un  agravamento  da  crise  económica.  A  obsesión  por  dar  unha  prioridade
absoluta  á contención do gasto público,  seguindo sen matices os ditados emanados
polo FMI, o BCE ou a UE, cada vez máis pregados aos intereses do capital financeiro
transnacional,  ocasionan  tanto  unha  continua  perda  de  empregos  como  un
empeoramento das condicións de vida das persoas que manteñen o seu emprego.

Até o de agora, o "programa de reformas" executado polo PP só deu como resultados
máis  desemprego,  unha  caída  no  consumo  e  na  actividade  económica,  e  un  maior
estancamento do crédito ás persoas emprendedoras, empresas e familias. Ningún sector
económico  é  alleo  nestes  momentos  á  crise,  porén  tampouco  se  están  a  elaborar
estratexias para reactivar o pulso económico nos mesmos.

A única política definida é a de aplicar  continuos recortes en dereitos económicos e
sociais  conquistados  en  favor  das  maiorías  sociais.  Esa  teima  amosa  como  este
Goberno está a empregar a crise máis como un pretexto para avanzar no modelo de
sociedade cada vez máis  desigual  que abandeira  a  doutrina  neoliberal,  cunha maior
desprotección para as persoas máis desfavorecidas, e ao tempo cun reforzamento de
privilexios para minoritarias élites sociais.  O propio Comité  de Dereitos Económicos,
Sociais e Culturáis da ONU vén de afirmar, respecto do Estado español, que "as medidas
de  austeridade  están  prexudicando  de  forma  desproporcionada  os  grupos
desfavorecidos",  asegurando ademáis  que  os  axustes están  a  destruir  o  estado do
benestar  e provocando un aumento considerábel do número de persoas en risco de
pobreza.

O  último  episodio  desta  errática  política  económica  constitúeo  o  Real  Decreto-Lei
20/2011, do 13 de xullo, que conten medidas destinadas á minoración retributiva e de
dereitos  laboráis  para  as  empregadas  e  os  empregados  públicos,  á  redución  das
prestacións por desemprego,  á diminución  do financiamento do sistema  de axuda á
dependencia, á liberalización comercial que provocará perdas ao comercio tradicional
fronte ás grandes superficies comerciáis. Todo iso completado cunha suba fiscal (o IVE)
na imposición asociada ao consumo de xeito  que se reparten linealmente as cargas
contributivas no canto de acometer  unha reforma fiscal progresiva sobre as grandes
fortunas e patrimonios e as rendas máis altas.
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A aprobación de dita norma realizouse dun xeito impropio á relevancia do seu contido.
Apenas unhas semanas após de terse publicado os orzamentos xerais  do Estado,  e
cando  a  maior  paite  das  administracións  públicas  xa  afrontan  os  obxectivos  e  a
planificación do exercicio seguinte,  o presidente do Goberno do Estado anunciou as
medidas, sen diálogo nin consenso previo, que son aprobadas só dous días despois,
sen  que  tampouco  as  persoas,  entidades  representativas  e  mesmo  administracións
implicadas na súa execución poidan participar en dito proceso.

Unha auténtica imposición, que no caso dos concellos socava a autonomía local, ao
pretender facelos partícipes de medidas inxustas, das que moitas corporacións locáis
discrepan politicamente, polo que suponen de atacar de novo dereitos consolidados de
persoas traballadoras, ademáis da súa inutilidade, como xa se ten demostrado.

A nova redución retributiva ás empregadas e aos empregados públicos que se plasma
no Real Decreto-Lei 20/2011 imponse dun xeito unilateral, malia que esa medida xa se
ten  ensaiado noutros momentos dentro  de actuacións económicas contra  a  crise,  e
como resultado  deu  precisamente  o  contrario  do  que  se  perseguía.  Nada  indica  na
práctica que a redución salarial sobre as persoas traballadoras, entre elas as persoas
que desenvolven o seu traballo no sector público, sexa unha medida que contribúe á
reactivación económica, ao contrario, aínda resta capacidade adquisitiva á maior parte
da poboación co que se resente o consumo e a actividade económica.

No caso concreto do noso concello, estamos seguros de que eliminar a paga extra ás
empregadas  e  aos  empregados  da  administración  municipal  é  unha  medida
profundamente inxusta  e  equivocada. Tamén no ámbito local,  agravará aínda máis  a
crise  pois  reducir  o  poder de  compra  das empregadas e  dos empregados  públicos
afectará moi negativamente a pequeñas e medianas empresas, ao pequeno comercio, en
xeral ao tecido económico deste concello.

Por iso, ante o escenario deseñado polo Goberno do Estado, inútil e errático á hora de
recuperar e impulsar  a economía como todos os indicadores económicos demostran,
ineficaz para asegurar financiamento público e privado dadas as persistentes restricións
no  crédito,  e  pertinaz  en  aplicar  reformas  cuxo único  e  real  obxectivo  consiste  en
recortar  dereitos  económicos  e  sociais  das  maiorías  sociais,  é  preciso  adoptar  un
posicionamento político unívoco por parte desta Corporación Municipal en contra desa
política, alen de articular as medidas que sexan necesarias para evitar a perda de poder
adquisitivo das empregadas e dos empregados públicos

2- Por todo isto o BNG ven a pedir para que se adoite o seguinte ACORDO

Manifestar o rexeitamento da Corporación municipal ás medidas reguladas polo
Real Decreto-Lei 20/2012, do 13 de xullo.

Rexeitar  a  decisión  de  impor  ás  empregadas  e  aos  empregados  públicos,
particularmente os vinculados aos concellos, novas perdas de poder adquisitivo,  que
terán un efecto indirecto sobre o consumo no concello e no tecido económico local.
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Compensar  a  perda  do  poder  adquisitivo  das empregadas e  dos  empregados
públicos  municipais,  instando  á  Alcaldía  a  que  adopte  as medidas  necesarias  para
atinxir ese obxectivo.”

O señor Lomba Alonso di que se está abaratando o mercado, isto é unha roda, e uns
cos outros temos que manternos. Se a un colectivo se lle quita a capacidade para consumir, o
pequeño comercio se verá afectado.

A señora Estévez Álvarez di que está de acordo co BNG en que coa perda do poder
adquisitivo non se vai a ningún lado, pero se van abster, porque teñen entendido que despois
da última modificación, esta paga se vai aboar ós funcioanrios.

A señora Iglesias Ferreira di que hai que analizar a realidade que nos rodea. No punto
primeiro do aspecto resolutivo, se trata dunha decisión política que respectan e se votará o que
se estime oportuno; no punto segundo, non están de acordo coa perda do poder adquisitivo de
ninguén;  en  relación  co  punto  terceiro,  a  moción debería  ampararse  nun informe  xurídico
previo, posto que igual non é nin competencia do Pleno, pode ser competencia do Alcalde ou
do equipo de goberno. Pensa que a moción ten falta de coherencia, e dubidosa apariencia
legal, polo que votarán en contra.

Intervén o señor Español Otero e di que o GMS ten claros o primeiro e segundo punto
da moción, non poden estar de acordo con estas medidas, nin con novas perdas de poder
adquisitivo dos funcionarios, pois  da a impresión  de que os empregados públicos son uns
privilexiados. Pero os que están en contacto con eles saben que hai salarios moi modestiños, e
esta medida se toma dende unha posición onde non se palpa a realidade. Di que é moi fácil
facelo  así,  poderían  facelo  por  tramos,  a  medida  está  mal  dimensionada.  Non  vai  ser  a
salvación do país o feito de que se lles retire a paga de Nadal, porque é unha cadea:con esa
paga se ía consumir, pois se gasta, e a medida do goberno do Estado é equivocada, pois se
vai notar no comercio e na hostelería, é a “pescadilla que se morde a cola”. Insiste en que
están de acordo cos puntos 1 e 2, pero co punto 3 se conmina ó Alcalde a que conculque a lei.
Están en contra da medida, pero deben cumprir a lei,  vontade teñen toda, pero cren que o
último punto debería retirarse, queren aminorar a perda do poder adquisitivo, pero non saben
cómo darlle carácter legal. Se o Estado impón unha medida, deben cumplila, pois con esta
moción se convida a conculcar a lei. Cre que ese punto debería retirarse, e piden que se confíe
na vontade do equipo de goberno en que tratarán de que os empregados públicos perdan o
mínimo  posible,  pero  sen  tomar  acordos  que  conculquen  a  lei,  pois  non  están  pola
desobediencia ás medidas impostas. Pide a retirada do punto 3 con esa confianza, facendo
todo o legalmente posible para que así sexa.

O señor Lomba Alonso di que do PP non esperaba outra cousa. Din que se tratará de
que se perda o menos posible, insiste en que a moción é inamovible, hai Concellos, como
Pontevedra,  nas que esta moción  foi  aprobada.  Recorda que coa primeira  “sachada”  que
sofriron os funcionarios, co goberno do PSOE, o GMS votou en contra da moción que criticaba
esa situación.  Sinala  que hai  Concellos  dispostos a  facer  algo,  non falen  de conculcar  a
legalidade, pide que se busque a fórmula para acadalo, pois cando hai vontade política, se
atopan argumentos, como o fixeron Concellos como Pontevedra.
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A señora Iglesias Ferreira di que non esperaba máis do señor Lomba Alonso, di que o
obxectivo do PP é levantar o país, e o BNG son tan  responsabes como os que teñen enfronte,
porque estiveron cinco anos e apoiaron os orzamentos do PSOE. En relación co punto terceiro,
pide a intervención da Secretaria, para que o aclare.

Intervén o señor Español Otero e di que unha cousa son as leis e outras as vontades
políticas. Diríxese ó señor Lomba Alonso e pide que lle crea, que o equipo de goberno está por
que haxa a menor perda de poder adquisitivo do persoal municipal, pero non poden aprobar así
a moción, precisan dun informe de Intervención, que agora mesmo non teñen.Reitera que retire
ese punto da moción e confíe no equipo de goberno.

Outorgada a palabra á Secretaria, sinala que xa o adiantou na Comisión de Asuntos
Plenarios,  entende  que  é  unha  cuesión  que  require  informe  xurídico  e  sobre  todo  de
Intervención, pode non ser competencia do Pleno, pois en caso de adoptar unha ou outra
medida, pode ser competencia do Pleno ou da Alcadía, polo que tal e como está redactado, o
Pleno pode non ser competente e aclara que os informes non son vinculantes, e o feito de que
existan  Concellos nos que se  levan a  cabo actuacións non supón que os informes sexan
favorables, ou que a  situación de cada Concello sexa distinta en termos de masa salarial.
Insiste na necesidade da emisión de informe antes de asoptar calquera medida.

O señor Lomba Alonso di  que na moción se di claramente “compensar, instando á
Alcaldía”, o Alcalde  debe ser quen tome as medidas ou pida os informes que considere. Pide
que haxa esa vontade política, pois se trata dun acordo político, para evitar que o persoal perda
un dereito gañado co seu traballo e pola repercusión que vai ter na economía local.

O señor Español Otero di que se mateñen ese punto, votarán en contra, a moción ten
pouco recorrido, cre que a postura do BNG é equivocada.

 
Sometida a votación a moción, acadou seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: Sres/as. Lomba Alonso e García Díaz  (dous votos a favor).

VOTOS EN CONTRA: Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, Vicente Santiago, Pazos Lomba e González
Verde (catorce votos en contra).

ABSTENCIÓNS: Sra. Estévez Álvarez (unha abstención) 

A moción non prospera.

R.E. 5.482 DE CONVERXENCIA GALEGA: Por un centro compartido da Seguridade
Social co Instituto Social da Marina.

(Sae o señor Español Otero, 21:17 horas).

A señora Estévez Álvarez da conta da seguinte moción:
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“  MOCIÓN  

POR UN CENTRO COMPARTIDO DA SEGURIDADE SOCIAL CP INSTITUTO SOCIAL DA
MARINA

Cada  pouco  tempo,  recibimos  información  nos  medios  de  comunicación,  sobre  as
distintas  xestións  levadas  a  cabo  para  acercar  a  Administración  os  cidadáns,  e
atopamos como iso se fai realidade nalgunhas localidades en igual ou peor situación co
noso pobo, as condicións das ¡nstalacións do Instituto Social da Marina, teñen espacio
suficiente  para  albergar tamén as dependencias do Instituto  Nacional da Seguridade
Social, a través do cal, poden atender aos traballadores e empresarios dos Concellos de
A Guarda, O Rosal e Oia.

Dende fai moito  tempo,  diversos colectivos tales como sindicatos,  partidos políticos,
asociacións  empresariais,  etc.,  venen  solicitando  que  se  aproveite  ao  máximo  as
¡nstalacións  do  Instituto  Social  da  Marina,  ñas  que  hai  espacio  suficiente  para  a
instalación dún Centro de Atención e Información da Seguridade Social (C.A.I.S.S.),  a
través  do  cal  os  autónomos,  traballadores  por  conta  allea  e  propia,  xestorías  e
empresarios locáis, podan levar a cabo as xestións vinculadas a súa actividade, sin que
teñen que desplazarse a Tui, Porrino ou Vigo.

Unhas veces por un motivo, outras por outro, a situación sigue igual que sempre, sen
que se tome ningún tipo de medida para facilitar este tipo de tramitacións ñas que non
haxa que perder nin tempo nin diñeiro.

Núns momentos de crise, que afecta a todos, especialmente aos máis débiles e donde se
fala de eliminar duplicidades e facer máis axil o servicio co menor costo, é de destacar
que a  única xestión  que tería  que facer  a  Administración  sería  a  de desplazar  a  un
traballador do I.N.S.S. para as dependencias xa existentes na nosa localidade do I.S.M.

Consideramos que é un dereito, o poder disfrutar deste tipo de servicio, e non ter que
desplazarnos a tramitar cambios de domicilio, de contas bancarias, solicitar información
sobre  prestacións  xestionadas  pola  Seguridade  Social,  ademáis  de xestionar  baixas
laborais  ou  incapacidades laboráis  ou xestións de xubilación e  outras máis,  nunhas
dependencias que non terían coste para administración e que se están levando a cabo
noutras localidades de condicións semellantes.

Porlo exposto, vimos a presentar a seguinte MOCION para o séu debate a aprobación si procede:

A Corporación Municipal solicita do Instituto Nacional da Seguridade Social, se faga un
aproveitamento das instalacións do Instituto Social de la Marina ubicadas en A Guarda,
instalando un C.A.I.S.S., a fin de evitar ter que desplazarse a Tui, Porrino e/ou Vigo para
poder levar a cabo as xestións que se ofertan nestas dependencias, o igual que se está
facendo noutras localidades.

Baixo Miño, no mes de Agosto do 2.012

Beatriz Estevez Alvarez
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Sr. Alcalde-Presidente do Concello de A Guarda”

A señora  García  Díaz di  que o  BNG está  a  favor de  todo o  que supoña achegar
servicios ós cidadáns, votarán a favor.

(Regresa o señor Español Otero, 21:20 horas).

A señora Iglesias Ferreira di que non sabe se isto é posible, non sabe se ese servizo
será  eficaz  cunha  persoa,  proporían  dar  un  servicio  máis  completo,  descoñecen  o
procedemento ou cómo se pode solicitar, se non hai custes ou se cabe ubicalo alí, aínda que
pensan que sería bo.

Intervén  o  señor  Español  Otero  e  di  que  están  de  acordo  coa  intención,  pero
descoñecen se é posible, non saben os custes ou se a aprobación do Pleno será escoitada,
están a favor de prestar máis servicio ó pobo. Votarán a favor, pero con esas reservas.

Sometida  a  votación  a  moción,  foi  aprobada  por  UNANIMIDADE dos  membros
presentes: VOTOS A FAVOR: Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, Vicente Santiago, Pazos Lomba, González
Verde,  Lomba Alonso,  García Díaz  e Estévez Álvarez (dezasete  votos a favor).

R.E. 5.483 DE CONVERXENCIA GALEGA: Cambios na ubicación do mercadillo.

A señora Estévez Álvarez da conta da seguinte moción:

“CAMBIOS NA UBICACIÓN DO MERCADILLO

A actual ubicación do mercadillo dos sábados na rúa Coruña, presenta unha serie de
inconvenientes para algúns vecinos, xa que a instalación de certos postos dificulta o
acceso as súas vivendas, garaxes,.. por sorte, son un número reducido, concretamente é
a área situada na rúa Coruña, entre as Ourense e Tomiño, o que totaliza 130 metros
lineáis.

Para  evitar  estes  problemas,  creemos necesario  facer  unha  nova  redistribución  dos
postos do mercadillo  plantexando diversas alternativas,  a  nova ubicación debe estar
perto dún lugar céntrico da Vila, non estar moi lonxe da espacio actual, non interferir no
tráfico, non crear problemática no acceso as vivendas e garaxes dos vecinos...e ademáis
de ter unha lonxitude liñal que permite a nova ubicación dos postos trasladados.

Por todo elo, dende CONVERXENCIA GALEGA, vimos a presentar para o séu debate e
aprobación si procede a seguinte MOCIÓN:

O concello de A Guarda, acorda :

1º).- Trasladar unha parte do Mercadillo actual, hacia o tramo sin construcción do
Transversal  Brasil,  podendo  ser  en  ambos  lados  da  rúa  ata  a  intersección  ca  rúa
República  Dominicana-Estrada o Castro;  cunha lonxitude aproximada de 130 metros.
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(dado que nesta ubicación non hai vivendas,  polo cal a molestia  é nula, a ubicación
proposta está próxima o cetro da Vila,  ademáis a restricción de tráfico non ocasiona
perjuicios a ninguén e moito menos na actüalidade en que o Concello adaptou o espacio
do PERI-4 como aparcadoiro público).

2º).-  Que se sinale  un  espacio  reservado  no PERI-4 para que  os  titulares  dos  postos do
mercadillo trasladados a esta zona, teñan que estacionar os séus vehículos.

3º).- Que se continue ca restricción do tráfico nas rúas Tomiño, Ourense e o tramo da rúa
Coruña entre estas dúas, permitíndo somentes o acceso do tráfico rodado aos vecinos residentes.

A Guarda, en Agosto do 2.012”

A señora García Díaz di que despois da nota do equipo de goberno nos medios dixitais
do cambio de ubicación, se alegran, e queren información desa nova, pois esta moción non
tería sentido.

Intervén o señor Fontenla Martínez e di que a ubicación proposta por Converxencia
Galega é distinta á que propón o equipo de goberno. Di que o PP leva moito tempo indicando
que alí  había  un problema.  Diríxese á señora  Estévez Álvarez e di  que agora  ven cunha
solución para os veciños, pero no Pleno de novembro debería ter apoiado a moción do PP.
Pensa que a disgregación do mercadillo supón unha duplicidade na limpeza e no control do
mesmo. Recorda que a moción non prosperou, co voto favorable de Converxencia Galega se
podería haber aprobado. Entenden que a proposta é complicada, pois duplican os problemas.
O PP anunciou a súa proposta  cunha nova ubicación, case idéntica á do equipo de goberno,
non retirarán a súa moción, pero non poden apoiala, porque complica a xestión municipal.

Intervén o señor Español Otero e di que o tema do mercadillo é controvertido dende hai
moito tempo. Cando se arranxou a  Alameda, o  grupo de goberno decidiu  trasladalo á rúa
Coruña, conscientes de que ían xerar dificultades para algúns veciños, pero conscientes tamén
de que o  traslado non ía  solucionar o problema.  Resulta  difícil  sortear as dificultades dos
veciños  que  lexítimamente  trasladaban  as  súas  queixas.  Explica  que  o  PP  trouxo  unha
proposta de cambio de ubicación, non se trata dunha cuestión de cor política, el xa dixo que
cando o PP trouxera unha proposta clara, a discutirían. O grupo de goberno está traballando, e
co mercadillo lles sucedía que o aparcamento era  a finca de Fínola, e dende que se traslada
se estrangula a posibilidade de aparcamento. Dende hai  un ano, o Alcalde estivo  facendo
xestións cos propietarios dos terreos para que lle concederan para un aparcamento, e iso se
permitiu coa sinatura dun Convenio, para habilitar un aparcamento na zona de influencia do
mercadillo, e daba seguridade para que os veciños aparcaran. Na Festa do Monte se cortou
Rosalía de Castro e se demostrou que o tráfico podía ser fluído, así que estes foron dous
argumentos que se valoraron para posibilitar a idea de desprazar os postos que non xeneran
suciedade nin basura. No tempo, se mantivo unha reuncion co señor Fontenla Martínez e se
falou deste tema, tra-la publicación da nota de prensa do PP, coincidían as opcións e se daban
as  pautas  necesarias.  Houbo  reunións  con  colectivos  de  comerciantes,  co  obxecto  de
desplazalo ata Rosalía de Castro, e no suposto de que os metros non dean, ata a dereita polo
Paseo de Portugal, para non afectar a un garaxe colectivo que alí existe. Respecto á moción de
Converxencia Galega, debería retirarse, ten máis sentido que o mercadillo se manteña xunto,e
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que non desapareza, pois é importante, sobre todo na actual situación de crise, pois dinamiza o
comercio guardés. Pide a retirada da moción.

A señora Estévez Álvarez di que non vai retirala, é a súa proposta.

O señor Español Otero lle recorda á señora Estévez Álavez que Converxencia Galega
presentou outro escrito con outra opción, por se non o coñecía.

Sometida a votación a moción, foi aprobada co seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: Sra. Estévez Álvarez (un voto a favor).

VOTOS EN CONTRA: Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, Vicente Santiago, Pazos Lomba,  González
Verde, Lomba Alonso e García Díaz  (dezaseis votos en contra).

A moción non prospera.

MOCIÓN DA CORPORACIÓN: Declaración de localidade solidaria co alzheimer.

O señor Alcalde da conta da seguinte moción:

“DECLARACIÓN DE LOCALIDADE SOLIDARIA CO ALZHEIMER

Conscientes de que o Alzheimer é a demencia con maior prevalencia que afecta
en Galicia a 400.000 de persoas entre enfermos e familiares e que, debido ao aumento da
esperanza  de  vida  da  poboación,  nos  próximos  vinte  anos  verá  duplicada  a  súa
incidencia,  sendo  este  un  problema  especialmente  grave  en  Galicia  polo  especial
avellentamento e dispersión da poboación.

Conscientes  de  que  o  Alzheimer  é  un  problema  socio-sanitario  debido  á
inexistencia de tratamentos efectivos e posibilidades de prevención.

Conscientes de que a abordaxe desta enfermidade -que ten un custo anual medio
de máis de 30.000 euros- recae principalmente nas familias e que a dotación de recursos
socio-sanitarios específicos para afrontar as necesidades das persoas enfermas e das
súas familias é escasa.

Conscientes de que, a pesar das diferentes recomendacións formuladas dende o
diversos órganos nacionais e internacionais e do recoñecemento da importancia desta
problemática na comunidade galega mediante a declaración do ano 2012 Ano Galego do
Alzheimer,  non existe un plan autonómico específicamente dirixido a paliar os efectos
desta enfermidade.

E  sabedores/as de que a poboación da nosa localidade está a envellecer e que
iso leva consigo importantes riscos á hora de adquirir ou padecer unha demencia (sobre
todo tipo Alzheimer).
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O Concello quere facer constar o seu compromiso con este problema de primeira
magnitude declarándose "Localidade Solidaria co Alzheimer".

Con este xesto institucional queremos servir de exemplo a outros municipios e
apoiar á sensibilización e concienciación da sociedade, institucións e cargos públicos
sobre este problema socio-sanitario de primeira magnitude.

Ratificando esta  Declaración,  o noso municipio  como "Localidade Solidaria  co
Alzheimer", apoia a iniciativa liderada pola Alianza polo Alzheimer que reivindica a posta
en marcha dunha Política de Estado de Alzheimer”.

O señor Español Otero di que se trata dunha moción tratada na Comisión de Asuntos
Plenarios, na que todos os grupos acordaron presentala como moción conxunta de toda a
Corporación.

Sometida  a  votación  a  moción,  foi  aprobada  por  UNANIMIDADE dos  membros
presentes: VOTOS A FAVOR: Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, Vicente Santiago, Pazos Lomba, González
Verde,  Lomba Alonso,  García Díaz e Estévez Álvarez (dezasete  votos a favor).

R.E. 5.966 DO BNG: Moción para a impugnación do Real Decreto-Lei 24/2012 que
legaliza a fraude das participacións preferentes.

O señor Lomba Alonso da conta da seguinte moción:

“MOCIÓN PARA A IMPUGNACIÓN DO REAL DECRETO-LEÍ 24/2012 QUE LEGALIZA A
FRAUDE DAS PARTICIPACIÓNSPREFERENTES

1-Exposición de motivos:

O  Real  Decreto-Leí  24/2012,  de  31  de  agosto,  de  reestruturación  e  resolución  de
entidades de crédito supon a legalización da estafa das participacións preferentes, na
que  foron  vítimas  milleiros  de  persoas  subscritoras,  en  moitos  casos  pequeñas  e
pequeños aforradores, deste produto financeiro.

O  devandito  Real  Decreto-Lei  concédelle  poderes  excepcionais  ao  Fondo  de
Reestruturación  Ordenada  Bancaria  (FROB),  creando  unha  lexislación  a  propósito  e
especialmente para que poida reestruturar o sector financeiro ao seu arbitrio, mesmo
aínda que sexan entidades solventes.  De acordo con esta  norma,  só  se salvarán as
entidades sistémicas,  os grandes bancos de ámbito  estatal,  co que  se  abre a  vía  á
liquidación  da  entidade  sistémica  para  Galiza,  NGBanco,  procedente  da  fusión  das
caixas de atorros galegas, cuxo futuro resulta imprescindíbel para evitar o espolio do
noso aforro.

Ademáis,  en base ás facultades excepcionais  concedidas ao FROB, permite  que dito
Fondo  poida  mudar  unilateralmente  as  condicións  pactadas  nas  participacións
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preferentes ou outros instrumentos financeiros análogos contratados, mesmo impondo
cambios obrigatorios por outros produtos financeiros, co que as persoas subscritoras
de participacións preferentes poden ter que asumir perdas de até un 70% a respecto do
valor inicial desas participacións e só poderán percibir  polos seus activos o valor de
mercado máis como máximo un 10%. Dese xeito, como xa se adiantara no Memorando
asinado coa UE para percibir as axudas dirixidas a reestruturar o sector financeiro do
Estado español,  o Goberno asume que pequenas e  pequenos aforradores teñan que
sufragar unha parte do rescate da banca privada, situándose así claramente do seu lado
e virándolle as costas ás vítimas desta fraude.

Xa que logo, está a legalizarse a expropiación dos cartos na súa maior parte de persoas
aforradoras,  non  de  especuladores,  a  través  dunha  estafa  cometida  pola  banca  co
engaño  masivo  do  que  noso  concello  e  en  Galiza  foron  vítimas  miles  de  persoas
pequeas aforradoras.

Non só se consolida así a estratexia de sanear as perdas da banca privada con fondos
públicos de toda a sociedade, senón que se afonda en deixar libres de toda culpa aos
especuladores, ás persoas e entidades que realmente desenvolven unha economía de
casino que está na raíz da actual crise, mentres se castiga a quen simplemente mantiña
depósitos aforrados nas entidades financeiras.

2- Por todo isto o BNG ven a pedir para que adoite as seguinte

ACORDO

Instar á Xunta de Galiza a interpor recurso de inconstitucionalidade contra o Real
Decreto-Lei 24/2012, do 31 de agosto.

Instar  á  Xunta  de  Galiza  a  personarse  na  demanda  interposta  pola  Fiscalía
Superior de Galiza, apoiando as súas pretensións.

Instar ao Goberno do Estado a que exclúa ás persoas aforradoras subscritoras de
participacións preferentes ou débeda subordinada das quitas ou canxes obrigatorios
previstos no RD-Lei 24/2012.

Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a adoptar as medias precisas
para garantir a devolución íntegra do investido ás persoas aforradoras en participacións
preferentes e débeda subordinada en entidades financeiras.

Remitir este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do
Estado e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza.”

O señor Lomba Alonso recorda a dramática situación destas persoas. Piden a todos os
grupos, por dignidade, o apoio á moción. Cada día que pasa se lle fai máis difícil asumir esta
situación, é unha vergonza, deben poñerse do lado dos que non teñen culpa de nada.

A señora Esteévez Álvarez di que votará a favor, e pide que se remita tamén ós grupos
parlamentarios do Congreso, aceptando a enmenda o señor Lomba Alonso.
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(Sae a señora Vicente Baz, 21:55 horas).

A señora Iglesias Ferreira di que todos están a favor de apoiar a estes cidadáns, pero
intentar crear un enfrontamento traendo esta moción ó Pleno non axuda nada, esta xente
necesita  solucións.  En  relación  coa  presentación  pola  Xunta  do  recurso  de
inconstitucionalidade,  pon  de  manifesto  un  profundo  descoñecemento  das  institucións  do
Estado,  pois  para  a  súa interposción  deberían  de invadirse  competencias da Comunidade
Autonóma. Aínda que fora posible, o Tribunal Constitucional ten uns prazos de resolución de
anos. Respecto do persoamento na demanda da Fiscalía, o BNG volve a ignorar que en caso
de ter éxito, a demanda se resolvería en catro anos. Quere que a xente sepa que teñen o seu
apoio e respaldo.

Neste  momento  se  xeneran  comentarios  por  parte  do  público  asistente,  e  o  señor
Alcalde di que comprenden a súa indignación, e que lles outorgará un minuto para expresarse
unha vez remate o debate.

(Regresa a señora Vicente Baz, 21:58 horas).

Continúa a señora Iglesias Ferreira e di que cando xurdiu este asunto, se chegou a un
acordo de todos os grupos no Parlamento de Galicia,  e cando se trouxo a este Pleno tivo
unanimidade, cunha incorporación que propuxo o BNG incorporou, Di que non entende a qué
ven agora isto, porque non hai outra vía rápida de cobrar, di que os que queiran poder acudir á
vía xudicial, hai persoas que non foron ó arbitraxe, e están esperando a que lles chamen. Hai
53 casos na Guarda xa están resoltos, e no Baixo Miño 306 familias xa cobraron. O Instituto
Galego de Consumo recibe entre 150 e 200 persoas diarias. Entende a indignación,  agora
mesmo a única solución que temos en Galicia é o arbitraxe, no resto de España non están
cobrando. Hai afectados de todo tipo, pero deberán esperar ó arbitraxe e que lle paguen. Di
que ela se pon a súa disposición, non ten problema, pero non nunha manifestación, senón
nunha reunión, a próxima semana pode traer á Directora Xeral de Comercio, a súa intención é
que vía  xudicial  é un camiño equivocado, e a inconstitucionalidade traerá cola, pero a súa
intención é apoialos en todo o necesario.

Intervén o señor Español Otero e afirma que hai pouco que dicir,  están totalmente a
favor da moción. Cando se fala de enfrontamentos hai que medirse, a intervención do PP  da a
impresión diso. A moción pode compartirse ou non, pero non se pode desmerecer nin tachala
de oportunista. 

A señora Iglesias Ferreira di que ela non dixo iso.

O señor Español Otero di que igual non o dixo con esas palabras, pero se entendeu así,
supón desmerecer a moción e o aviso de ” coidado co Tribunal Constitucional” non sabe qué
persegue.

A señora Iglesias Ferreira di que non cambie o que ela dixo.
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O señor Español Otero di que é difícil  atopar un só cidadán que estea en contra do
aspecto resolutivo, ata o día de hoxe se trouxeron mocións e as apoiaron. Diríxese á señora
Iglesias Ferreira e di que non se trata de solucionar o problema traíndo a ninguén, as solucións
teñen que ser globais,   contra a solución que outorga o Real Decreto-Lei é contra o que vai a
moción. Di que é dramático, el non sabe cal sería a súa reacción persoal, verbalmente falando,
se fora un afectado e escoitara algunhas intervencións.

(Sae o señor Español Otero, 22:05 horas).

Intervén o señor Lomba Alonso e di que se falou de enfrontamento: o BNG trouxo unha
moción con outro camiño, abrindo a mán, pedindo o apoio de todos. A intervención da voceira
do PP ten máis de confrontación, porque o BNG o primeiro que lles dixo ós veciños é que isto
ía  ser moi  complexo. O PP presenta recursos ante o Tribunal Constitucional ó que tiveron
paralizado.  Entende que a xustiza tarda anos, xa o saben, é un camiño máis. A Xunta formaba
parte das dúas caixas, e se puido enfrontar ó goberno , pero cómo é un goberno amigo, deixa
tirados ós veciños. En canto á  reunión coa Directora  de Comercio,  agora mesmo non hai
Dirección, pois tiveron que cesar, e esa persoa xa non é Directora, outra cousa é que se queira
montar un mitín  a súa costa. Sinala que a moción plantexa un camiño múltiple, con catro
puntos, para que os veciños cobren o 100% do que se lles quitou. Di que o 90% no cobrou,
deben ser honestos.

(Regresa o señor Español Otero, 22:07 horas).

A señora Iglesias Ferreira di que quen autorizou a comercialización de preferentes a
particulares non foi o PP. Di que o BNG pode propoñer a moción e a inconstitucionalidad, que
non sabe se irá en contra dos que xa cobraron, pero lle pide que se responsabilice do que
propón.  Di  que nas súas demandas,  os afectados piden “unha solución  xa”,  e  o  Tribunal
Constitucional non é unha solución xa. Sabe que a señora Directora Xeral está cesada, e que
está moi implicada neste tema, e espera que o señor Español Otero non houbera incitado á
violencia coas súas palabras.

O señor Español Otero di que a xente que acudiu ó Pleno o que espera é un apoio, o
que importa é o contido, veña de quen veña. Diríxese á señora Iglesias Ferreira e di que leva
vintecinco anos como concelleiro e nunca incitou nin incitará á violencia verbal nin doutro tipo.
Di que é lexítimo defender algo que lles parece razoable, pero non lle atribúa incitar ó público a
ningunha manifestación violenta. Di que él é o voceiro do GMS, pide que reflexione sobre o que
acaba de dicir,  teñen o máximo respecto á institución, o menos interesado de que existan
manifestacións violentas é o equipo de goberno. Síntese mal polas palabras empregadas, pois
se trata de frivolidades que non son propias dunha voceira dun grupo municipal.

A señora Iglesias Ferreira repite o que dixo o señor Español Otero, que dixo “ no sabría
cual sería mi reacción si fuese un afectado después de oir sus palabras”.  Pide que conste en
acta.

O señor Español Otero di que afortunadamente as sesións son grabadas, e el dixo que
non sabría cal sería a súa reacción como afectado, e dixo a continuación, verbalmente, ante
algunhas afirmacións que se ficxeron aquí. Reitera o dito.
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Intervén o señor Alcalde e di que para non conculcar o Regulamento do Pleno, e dado
que hai unha persoa entre o público que solicitou por escrito intervir unha vez rematada a
sesión, se outorgará ó público un turno de intervención unha vez remate a sesión.

A moción quedaría redactada como segue:

“MOCIÓN PARA A IMPUGNACIÓN DO REAL DECRETO-LEÍ 24/2012 QUE LEGALIZA A
FRAUDE DAS PARTICIPACIÓNSPREFERENTES

1-Exposición de motivos:

O  Real  Decreto-Leí  24/2012,  de  31  de  agosto,  de  reestruturación  e  resolución  de
entidades de crédito supon a legalización da estafa das participacións preferentes, na
que  foron  vítimas  milleiros  de  persoas  subscritoras,  en  moitos  casos  pequeñas  e
pequeños aforradores, deste produto financeiro.

O  devandito  Real  Decreto-Lei  concédelle  poderes  excepcionais  ao  Fondo  de
Reestruturación  Ordenada  Bancaria  (FROB),  creando  unha  lexislación  a  propósito  e
especialmente para que poida reestruturar o sector financeiro ao seu arbitrio, mesmo
aínda que sexan entidades solventes.  De acordo con esta  norma,  só  se salvarán as
entidades sistémicas,  os grandes bancos de ámbito  estatal,  co que  se  abre a  vía  á
liquidación  da  entidade  sistémica  para  Galiza,  NGBanco,  procedente  da  fusión  das
caixas de atorros galegas, cuxo futuro resulta imprescindíbel para evitar o espolio do
noso aforro.

Ademáis,  en base ás facultades excepcionais  concedidas ao FROB, permite  que dito
Fondo  poida  mudar  unilateralmente  as  condicións  pactadas  nas  participacións
preferentes ou outros instrumentos financeiros análogos contratados, mesmo impondo
cambios obrigatorios por outros produtos financeiros, co que as persoas subscritoras
de participacións preferentes poden ter que asumir perdas de até un 70% a respecto do
valor inicial desas participacións e só poderán percibir  polos seus activos o valor de
mercado máis como máximo un 10%. Dese xeito, como xa se adiantara no Memorando
asinado coa UE para percibir as axudas dirixidas a reestruturar o sector financeiro do
Estado español,  o Goberno asume que pequenas e  pequenos aforradores teñan que
sufragar unha parte do rescate da banca privada, situándose así claramente do seu lado
e virándolle as costas ás vítimas desta fraude.

Xa que logo, está a legalizarse a expropiación dos cartos na súa maior parte de persoas
aforradoras,  non  de  especuladores,  a  través  dunha  estafa  cometida  pola  banca  co
engaño  masivo  do  que  noso  concello  e  en  Galiza  foron  vítimas  miles  de  persoas
pequeas aforradoras.

Non só se consolida así a estratexia de sanear as perdas da banca privada con fondos
públicos de toda a sociedade, senón que se afonda en deixar libres de toda culpa aos
especuladores, ás persoas e entidades que realmente desenvolven unha economía de
casino que está na raíz da actual crise, mentres se castiga a quen simplemente mantiña
depósitos aforrados nas entidades financeiras.
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2- Por todo isto o BNG ven a pedir para que adoite as seguinte

ACORDO

Instar á Xunta de Galiza a interpor recurso de inconstitucionalidade contra o Real
Decreto-Lei 24/2012, do 31 de agosto.

Instar  á  Xunta  de  Galiza  a  personarse  na  demanda  interposta  pola  Fiscalía
Superior de Galiza, apoiando as súas pretensións.

Instar  ao  Goberno  do  Estado  a  que  exclúa  ás persoas  aforradoras subscritoras  de
participacións preferentes ou débeda subordinada das quitas ou canxes obrigatorios
previstos no RD-Lei 24/2012.

Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a adoptar as medidas precisas
para garantir a devolución íntegra do investido ás persoas aforradoras en participacións
preferentes e débeda subordinada en entidades financeiras.

Remitir este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do
Estado e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e do Congreso.”

Sometida a votación a moción, foi aprobada co seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR:  Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González,  Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Lomba
Alonso,  García Díaz  e Estévez Álvarez (once votos a favor).

ABSTENCIÓNS:  Sres/as.  Iglesias Ferreira,  Rodríguez Amenedo,  Fontenla  Martínez,
Vicente Santiago, Pazos Lomba e González Verde (seis abstencións).

R.E. 6.099 DO BNG: Moción para a defensa dos dereitos das mulleres e da libre
decisión sobre a súa maternidade.

A señora García Díaz da conta da seguinte moción:

“MOCIÓN PARA A DEFENSA DOS DEREITOS DAS MULLERES E DA LIBRE DECISIÓN
SOBRE A SÚA MATERNIDADE

1-Exposición de motivos:

O 4 de setembro celebrouse o Día Mundial da Saúde Sexual. Segundo a OMS a saúde
sexual é "un estado de benestar  físico,  emocional,  mental e  social,  relacionado coa
sexualidade, non só a ausencia de enfermidade, disfunción ou incapacidade". Para que
se acade e manteña a saúde sexual, os dereitos sexuais de todas as persoas deben ser
respectados, protexidos e exercidos con plenitude.

A Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Saúde Sexual e Reprodutiva e da Interrupción
Voluntaria  do  Embarazo,  garante  para  as  mulleres  a  libre  decisión  sobre  a  súa
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maternidade, unha parte fundamental dos dereitos sexuais. O Goberno do Estado vén de
manifestar a súa decisión política de recortar de xeito moi grave ese dereito.  O BNG
tense manifestado en numerosas ocasións en contra deste recorte anunciado, igual que
o teñen feito numerosas plataformas e organizacións de mulleres en Galiza e no Estado.
O BNG ten asemade reclamado a necesidade de que o Goberno galego elabore unha
normativa propia que manteña estas garantías malia as modificacións que se fagan na
normativa estatal.

O 28 de setembro celébrase en Latinoamérica dende 1990 o Día de Acción Global para
un Aborto Legal, celebración á que este ano 2012 sumarémonos tamén en Galiza. Con
motivo  destas  celebracións,  é  preciso  que  novamente  as  institucións  manifesten
claramente  o  seu  apoio  ao  mantemento  deste  dereito  das  mulleres  á  interrupción
voluntaria do embarazo garantido coa lei actual de prazos.

Polo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a
adopción do seguinte

2- Por todo isto o BNG ven a pedir para que se adoite o seguinte ACORDO

ACORDO

O Concello comprométese a defender os dereitos das mulleres e manifestarse contra a
derrogación da Leí Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo, que garante para elas a libre decisión sobre a súa
maternidade.

Demandar  do  Goberno galego que  inste  ao  Goberno  do  Estado  ao  mantemento  da
devandita lei.

Demandar do Goberno galego o desenvolvemento dunha normativa propia que garanta
os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres galegas.

O Concello apoia as iniciativas e mobilizacións reivindicativas dos dereitos das mulleres
realizadas  polas  diferentes  plataformas  e  asociacións  actuantes  en  Galiza  e
concretamente as convocadas para o 28 de setembro.

Enviarlle este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza e ao Presidente do Goberno do
Estado.”

A señora Estévez Álvarez di que está de acordo cos dereitos das mulleres, tando na
saúde sexual como reproductiva, e votará a favor.

A  señora  Iglesias  Ferreira  di  que  este  tema  xa  foi  tratado,  e  entende  que  deben
modificarse e non derogarse.

O señor Español Otero di que votarán a favor.

Sometida a votación a moción, foi aprobada co seguinte resultado:
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VOTOS A FAVOR:  Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González,  Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Lomba
Alonso,  García Díaz  e Estévez Álvarez (once votos a favor).

VOTOS  EN  CONTRA:  Sres/as.  Iglesias  Ferreira,  Rodríguez  Amenedo,  Fontenla
Martínez, Vicente Santiago, Pazos Lomba  e González Verde (seis votos en contra).

(Sae a señora Magallanes Álvarez, 22:20 horas).

R.E. 6.107 DO PP: Modificación de la ubicación actual del mercadillo con el fin de
dar solución a los problemas existentes.

O señor Fontenla Martínez da conta da seguinte moción:

“MOCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN ACTUAL DEL MERCADILLO CON EL FIN
DE DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EXISTENTES

Después del cambio de ubicación del mercadillo, retirándolo de la Alameda, y ante la
preocupación de los vecinos, y los distintos problemas que después nombraremos, el
Grupo Municipal  Popular presentó hace casi un año una moción para dar solución a
estos problemas, moción que no fue apoyada por el grupo de gobierno y por algún otro
grupo de la oposición. Hoy volvemos a traer la moción con una ubicación modificada
que  creemos  cumple  todas las  expectativas  y  permite  solventar  las  razonas que  el
Partido Popular creía y cree de gran importancia.

Quejas  y  malestar  entre  los  vecinos  de  la  Calle  Coruña  por  los  diferentes  contratiempos  e
incomodidades que les causan,  inclusive las pérdidas  del disfrute de servicios por los que pagan
religiosamente al Concello Guardes.

Dificultades de tráfico y aparcamiento al bloquear o entorpecer las salidas y entradas a la zona de
aparcamiento conocida como Finca de Fínola, considerando también que en muchos de los casos se
produce  un  riesgo  evidente  para  los  muchos  peatones  y  usuarios  del  mercadillo  que  por  allí
transitan.

Perdida de actividad y visibilidad del mismo al quedar relegado a una zona escondida en la que las
personas de paso que no conocen su ubicación tiene más complicado su conocimiento y visión del
mismo.

Buscar además su uso como agente potenciador y dinamizador del Comercio y la  Hostelería Local.

Por todo ello, el grupo municipal del PP, propone al pleno:

Modificar  la  localización  del  mercadillo  eliminando  la  zona  que  ocupa  en  la  parte
urbanizada de la C/ Coruña y ocupando a contrapartida la zona de C/ Rosalía de Castro
lindante  con  la  Finca  de  Fínola.  Considerando  que  esta  solución  además  de  dar
respuesta a los problemas antes descritos no presenta ninguna pega o impedimento de
importancia que pueda evitar que se de solución a estas problemáticas.”
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O señor Fontenla Martínez di que xa se discutiu antes, a moción ten o mesmo contido
que a que presentaron no Pleno de novembro de 2011.

(Regresa a señora Magallanes Álvarez, 22:22 horas).

Continúa o señor Fontenla Martínez e di que no Pleno de xullo de 2011 se afirmou que
mentres  o  equipo  de  goberno  fora  equipo  de  goberno  non se  cambiaría  a  ubicación  do
mercadillo, e por desgracia eles contaban cun voto menos e non querían traer mocións que
non ían prosperar. Alégrase da solución para os veciños, aínda que chega tarde, lles houbera
gustado  sentarse  antes,  e  discutir  as  solucións,  porque  pensan  que  así  é  como  deben
funcionar, pero o equipo de goberno se pechou en banda. Felicita aos veciños, pois a solución
é dos veciños,  a  veces os políticos están alonxados dos veciños.  En canto  á  moción de
novembro, eles sempre pensaron que era importante a participación dos veciños afectados,
pois traen as mellores solucións. Pensan que a extensión do mercadillo na parte de Rosalía de
Castro onde hai saídas e o Paseo de Portugal pode xerar problemas de tráfico; pide que se
limite o número máximo e axustalo á zona existente, e que se faga cumprir a normativa en
canto a que os postos non poden ter o coche ó lado nin vender desde el. Sinala que falaban
cos veciños e daban esta solución, non é xusto que os grupos se poñan os galóns. Finalmente
piden desculpas polos perxuicios causados. 

Pregunta o señor Alcalde a qué mes de xullo se refire, contestando o señor Fontenla
Martínez que ó ano pasado.

O señor Alcalde di que no Pleno de novembro do ano pasado se lles instou a traer unha
moción e están esperando ata hoxe por esa proposta,  contestando o señor Fontenla Martínez
que á saída do Pleno lles ofreceu unha solución, pois pensaban que o grupo de goberno era o
suficientemente capaz de levala a cabo.

O señor Alcalde di que as propostas se traen en papeis, e aqule papel non dicía cal  era
a proposta do PP. Se agora coinciden, está ben, e seguro que é mellor solución que a que
tiñan antes, aínda que haberá problemas, o que se trata é buscar a mellor  ubicación, sen
perxudicar directamente a ninguén.

Intervén a señora Estévez Álvarez e  di  que dado que o seu grupo presentou outra
proposta, votarán en contra, pois eles buscaban unha solución que non cortara ningunha vía
principal.

A señora García Díaz di que se alegran da solución ós problemas, e pregunta cál é a
diferencia entre as dúas propostas.

O señor Fontenla Martínez di que na propsota do PP,  no tramo da rúa Rosalía  de
Castro se propón que non se afecte a sáida onde está o edificio do Casino.

O  señor  Español  Otero  di  que  o  equipo  de  goberno  ten  que  buscar  solucións,
lexítimamente os veciños interviron no debate, e se convidou ó PP a facer unha proposta, pois
estarían dispostos a estudiala. Tiñan os mesmos temores, a falta de aparcamento, e iso foi
superado. Di que o día que o PP anunciou a presentación dunha moción, el lle mostrou a
opción do equipo de goberno. Hoxe se dan as condicións para que sexa factible, pide que non

Praza do Reló, 1 – 36780 A Guarda (Pontevedra). Telf.: 986-61.00.00 – Fax: 986-61.02.83 – Correo Elect.: aguarda@aguarda.es                     26



C O N C E L L O
   A G U A R D A

           (PONTEVEDRA)

lle alarme que se mencione Rosalía de Castro e Paseo de Portugal. Non teñen dimensionado
cal vai ser a ocupación que fará falta, a súa intención é que a partir do primeiro edificio non
haxa postos, e por iso abren a posibilidade de que ó lado do Centro Cultural e deixando aberto
o acceso ó garaxe que alí existe, facer uso dese trozo de rúa. Entende que queiran sacarlle
rendemento político a unha moción. Existe apoio prácticamente unánime, pide desculpas ós
veciños  afectados,  pois  non houbo intención  de perxudicar,  pero  este  tipo  de mercadillos
sempre xeneran algúns problemas e dificultades, cren que neste caso a opción pode supoñer a
solución, con carácter xeral, ós problemas existentes.

O señor Fontenla Martínez segue pedindo que se intente evitar o uso das zonas fora
diso, pois pode xerar problemas de seguridade, e se pode complicar a saída pola rúa Baiona.
Alégrase da solución,

O  señor  Alcalde  di  que  se  están  alargando  en  exceso  nun  asunto  que  xa  está
suficientemente debatido, e pide brevidade nas intervencións, polo compromiso que ten co
público asistente para que poidan intervir ó finalizar a sesión.

O señor Español Otero di que el veu aquí sen hora, e quere aclarar que a rúa Rosalía
de Castro vai quedar totalmente pechada, e o único tráfico que habería será dos residentes
dese edificio.

Sometida a votación a moción, foi aprobada co seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR:  Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, Vicente Santiago, Pazos Lomba,  González
Verde, Lomba Alonso e  García Díaz  (dezaséis votos a favor).

VOTOS EN CONTRA: Sra. Estévez Álvarez (un voto en contra).

R.E. 6.108  DO GMS: Modificación para instar ó goberno de España a modificar as
restriccións introducidas ó Plan Prepara no Real Decreto-Lei 23/2012, de 24 de agosto,
dirixido ás  persoas que esgoten a súa prestación por desemprego.

 O señor Español Otero da conta da seguinte moción:

“MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA DO CONCELLO DE A GUARDA PARA
INSTAR Ó GOBERNO DE ESPAÑA A MODIFICAR AS RESTRICCIÓNS INTRODUCIDAS Ó
PLAN  PREPARA  NO REAL  DECRETO-LEI  23/2012,  DE  24 DE  AGOSTO DIRIXIDO  ÁS
PERSOAS QUE ESGOTEN A SÚA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO.

O  Grupo  Municipal  Socialista,  en  base  ao  disposto  nos  artigos  91.4  e  97.3  do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e
demais  normativa  que  poida  resultar  de  aplicación,  presenta,  diante  do  Pleno  da
Corporación esta MOCIÓN, en base a seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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O paro é o principal problema dos españois. A actuación do Goberno agrava día a día
este  problema  e  as súas consecuencias  mais  negativas  para  os cidadáns.  A  ultima
enquisa de poboación activa pon de manifestó o dramático aumento do desemprego, o
incremento do número de parados de larga duración e o de fogares con tódolos seus
membros no paro. A enquisa reflexa os aumentos do paro que xa mostraban as cifras
desestacionalizadas dos meses de abril, maio, xuño e xullo do presente ano.

As políticas desenroladas polo goberno lonxe de atallar o problema do paro o agravan e
cada nova previsión do goberno establece un novo récord de parados. 

A reforma laboral, ó abaratar e facilitar o despido en tempos de crise, está provocando
unha sangría insoportable en termos de emprego.

Os presupostos xerais  do estado teñen significado un recorte  drástico  das políticas
activas de emprego, especialmente as transferencias ás CCAA, con reducións de mais
de 1.700 millóns de euros, un 54%. Estes recortes lévanse por diante  as políticas de
axuda ós desempregados na súa búsquea de emprego, pois afectan ós programas de
orientación,  formación  e  recualificación.  Todo elo en contra  das recomendacións do
Consello Europeo.

O Real Decreto -  Lei 20/2012, de 13 de xullo,  de medidas para garantir a estabilidade
presupostaraa  de  fomento  da  competitividade,  cercena  de  forma  descomunal  a
protección dos desempregados ó suprimir  subsidios especiáis para os maiores de 45
anos,  ó  elevar  a  idade de  52 a  55 anos,  e  expulsa  da Renda Activa  de  Inserción  a
prácticamente  o  90%  dos  seus  beneficiarios.  Centos  de  miles  de  desempregados
veranse sen protección algunha nos próximos meses.

As  políticas  do  goberno están  provocando  a  fractura  social  de  España:  mais  paro,
menos protección,  menos dereitos, e contra toda recomendación comunitaria, menos
políticas activas para fortalecer o emprego dos parados.

Neste  contexto,  o  Goberno  viuse  obrigado  pola  presión  popular  a  aprobar  un  Real
-Decreto que prorroga a axuda dos 400 euros, pero con moitas restricións que fan que o
Real Decreto non sexa unha prorroga do anterior programa PREPARA xa que deixa fora
á inmensa maioría dos xoves, a tódolos parados de longa duración con un só filio, a
todo parado sen familia  aínda que esté  na indixencia.  De igual  forma,  deixa fora  os
parados que tiveron contratos temporais e ás mais de 583.000 familias con todos os
seus membros en paro que non reciben ningunha prestación.

Por iso  a  continuidade  do programa  PREPARA,  tal  como foi  aprobado polo  anterior
Goberno socialista, é unha necesidade de primeiro orden.

Este  programa  mostrou  claramente  a  súa  eficacia  e  propiciou  a  mellora  da
empregabilidade  de  mais  de  450.000  desempregados.  Este  programa  apoiase  nunha
combinación de medidas activas de orientación, formación e recualificación ó tempo que
facilita unha axuda de renda á persoa desempregada.

Non podemos permitir  que o Plan  PREPARA  se desvirtúe nas circunstancias actuáis,

Praza do Reló, 1 – 36780 A Guarda (Pontevedra). Telf.: 986-61.00.00 – Fax: 986-61.02.83 – Correo Elect.: aguarda@aguarda.es                     28



C O N C E L L O
   A G U A R D A

           (PONTEVEDRA)

porque é a única fonte de subsistencia dos cidadáns que esgotan o desemprego e que
non teñen nada mais que eses 400 € para poder vivir.

Diante desta situación, o Grupo Municipal dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
MOCIÓN para o seu debate en Pleno.

Instar ó Goberno de España a que, con fin de garantir a transición o emprego, alcanzar
unha maior coordinación entre as políticas activas de emprego e as axudas económicas
de acompañamento e evitar a exclusión social, anule as restricións introducidas ó Plan
Prepara no Real Decreto -Leí 23/2012, do 24 de agosto, e prorrogue o Real Decreto - Lei
1/2011, de 11 de febreiro ata, o menos, o 15 de agosto de 2013.

En A Guarda, a 24 de setembro do 2012”

A señora Estévez Álvarez di que está de acordo, pois as axudas son moi necesarias.

O señor Lomba Alonso di que o BNG votou en contra deste Decreto no Parlamento español, unha
das críticas foi que non se lle dea estabilidade a esta prestación, pois as prórrogas son inestables, e se está
producindo un espectáculo lamentable,  con xente que non sabe se vai percibir ou non a prestación, se
trata dunha cuestión de humanidade.  Propón unha enmenda, solicitando que se considere o carácter do
plan  como  definitivo,  ssí  como   instar ó goberno da Xunta de Galicia  para  que demande do
goberno do Estado que considere o Plan como definitivo.

A señora Iglesias Ferreira di que non vai entrar no debate.

O  señor  Español  Otero  di  que  oxalá  tivera  carácter  definitivo,  o  Real  Decreto  ten
carácter temporal, por seis meses. Non ten inconveniente en admitir a enmenda proposta polo
BNG, oxalá que no futuro non faga falta que isto de dea, pois se trata de situacións dramáticas,
pois non hai tal prórroga, pois se desvirtou o anterior decreto, e para cobrar se teñen que
cumprir unhas duras condicións.

A moción quedaría redactada como segue:

“MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA DO CONCELLO DE A GUARDA PARA
INSTAR Ó GOBERNO DE ESPAÑA A MODIFICAR AS RESTRICCIÓNS INTRODUCIDAS Ó
PLAN  PREPARA  NO REAL  DECRETO-LEI  23/2012,  DE  24 DE  AGOSTO DIRIXIDO  ÁS
PERSOAS QUE ESGOTEN A SÚA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO.

O  Grupo  Municipal  Socialista,  en  base  ao  disposto  nos  artigos  91.4  e  97.3  do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e
demais  normativa  que  poida  resultar  de  aplicación,  presenta,  diante  do  Pleno  da
Corporación esta MOCIÓN, en base a seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O paro é o principal problema dos españois. A actuación do Goberno agrava día a día
este  problema  e  as súas consecuencias  mais  negativas  para  os cidadáns.  A  ultima
enquisa de poboación activa pon de manifestó o dramático aumento do desemprego, o
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incremento do número de parados de larga duración e o de fogares con tódolos seus
membros no paro. A enquisa reflexa os aumentos do paro que xa mostraban as cifras
desestacionalizadas dos meses de abril, maio, xuño e xullo do presente ano.

As políticas desenroladas polo goberno lonxe de atallar o problema do paro o agravan e
cada nova previsión do goberno establece un novo récord de parados. 

A reforma laboral, ó abaratar e facilitar o despido en tempos de crise, está provocando
unha sangría insoportable en termos de emprego.

Os presupostos xerais  do estado teñen significado un recorte  drástico  das políticas
activas de emprego, especialmente as transferencias ás CCAA, con reducións de mais
de 1.700 millóns de euros, un 54%. Estes recortes lévanse por diante  as políticas de
axuda ós desempregados na súa búsquea de emprego, pois afectan ós programas de
orientación,  formación  e  recualificación.  Todo elo en contra  das recomendacións do
Consello Europeo.

O Real Decreto -  Lei 20/2012, de 13 de xullo,  de medidas para garantir a estabilidade
presupostaraa  de  fomento  da  competitividade,  cercena  de  forma  descomunal  a
protección dos desempregados ó suprimir  subsidios especiáis para os maiores de 45
anos,  ó  elevar  a  idade de  52 a  55 anos,  e  expulsa  da Renda Activa  de  Inserción  a
prácticamente  o  90%  dos  seus  beneficiarios.  Centos  de  miles  de  desempregados
veranse sen protección algunha nos próximos meses.

As  políticas  do  goberno están  provocando  a  fractura  social  de  España:  mais  paro,
menos protección,  menos dereitos, e contra toda recomendación comunitaria, menos
políticas activas para fortalecer o emprego dos parados.

Neste  contexto,  o  Goberno  viuse  obrigado  pola  presión  popular  a  aprobar  un  Real
-Decreto que prorroga a axuda dos 400 euros, pero con moitas restricións que fan que o
Real Decreto non sexa unha prorroga do anterior programa PREPARA xa que deixa fora
á inmensa maioría dos xoves, a tódolos parados de longa duración con un só filio, a
todo parado sen familia  aínda que esté  na indixencia.  De igual  forma,  deixa fora  os
parados que tiveron contratos temporais e ás mais de 583.000 familias con todos os
seus membros en paro que non reciben ningunha prestación.

Por iso  a  continuidade  do programa  PREPARA,  tal  como foi  aprobado polo  anterior
Goberno socialista, é unha necesidade de primeiro orden.

Este  programa  mostrou  claramente  a  súa  eficacia  e  propiciou  a  mellora  da
empregabilidade  de  mais  de  450.000  desempregados.  Este  programa  apoiase  nunha
combinación de medidas activas de orientación, formación e recualificación ó tempo que
facilita unha axuda de renda á persoa desempregada.

Non podemos permitir  que o Plan  PREPARA  se desvirtúe nas circunstancias actuáis,
porque é a única fonte de subsistencia dos cidadáns que esgotan o desemprego e que
non teñen nada mais que eses 400 € para poder vivir.
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Diante desta situación, o Grupo Municipal dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
MOCIÓN para o seu debate en Pleno.

Instar ó Goberno de España a que, con fin de garantir a transición o emprego, alcanzar
unha maior coordinación entre as políticas activas de emprego e as axudas económicas
de acompañamento e evitar a exclusión social, anule as restricións introducidas ó Plan
Prepara no Real Decreto -Leí 23/2012, do 24 de agosto, e solicitar que se considere o
carácter do Plan como definitivo.

Instar  ó goberno da Xunta de Galicia  para  que demande do goberno do Estado que
considere o Plan como definitivo”.

Sometida a votación a moción, foi aprobada co seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR:  Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González,  Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González, Lomba
Alonso,  García Díaz  e Estévez Álvarez (once votos a favor).

ABSTENCIÓNS:  Sres/as.  Iglesias Ferreira,  Rodríguez Amenedo,  Fontenla  Martínez,
Vicente Santiago, Pazos Lomba e González Verde (seis abstencións).

PUNTO 8º.- ROGOS E PREGUNTAS

A señora Estévez Álvarez  di que os presentará por escrito.

(Sae a señora Iglesias Ferreira, 22:50 horas).

ROGOS E PREGUNTAS DO BNG:

 1.- O señor Lomba Alonso fai referencia a un escrito que presentou con R.E. 4.236 o 3
de xullo deste ano, en relación coa taxa de vados, que non tivo contestación, e reitera as
preguntas: definición  exacta do termo “  dominio público local”  que aparece na Ordenanza;
xustificación do cobro desta taxa en estradas que non son de competencia municipal e que se
aclare  onde estaría  o  dominio  público  local  nestas vías;  de  acordo  cos  artigos 2  e  6  da
Ordenanza, que se xustifique o cobro da taxa naquelas entradas de garaxe que dan a vía
pública onde, polas características da propia estrada, está prohibido aparcar ou non existen
zonas habilitadas de aparcamento, como na estrada de camposancos ou na da Gándara ( PO
354). Tendo en conta o que se dixo polo equipo de goberno no último Pleno, pregunta en qué
parte da Ordenanza aparecen os tres requisitos que se sinalaron . Pide que se aclare se se vai
cobrar no caso no que non se cumpra algún destes requisitos. Pregunta se están tendo en
conta os vadeos que hai diante de negocios e que son aproveitados para aparcamento de
vehículos, e queren saber se no caso das fincas que teñen un vadeo para acceder a elas se
lles vai a cobrar.

(Sae a señora Estévez Álvarez e regresa a señora Iglesias Ferreira, 22:53 horas).

2.-  O  señor  Lomba  Alonso  pregunta  cál  é  o  criterio  para  impedir  que  formacións
políticas fagan actos na Casa dos Alonsos, pois se lles denegou, e lembra que as formacións
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políticas  son  asociacións  debidamente  acreditadas,  cos  mesmos  dereitos  que  outras,
consideran que existe discriminación neste sentido.

O señor Lomba Baz di que sinte que non lle entenda, e o señor Lomba Alonso repite a
pregunta:  cál  é  o  criterio  para  impedir  que  formacións políticas  fagan actos na Casa dos
Alonsos.

(Regresa a señora Estévez Álvarez, 22:55 horas).

O señor Lomba Baz di que existe un lugar habilitado, que é o Centro Cultural,  que
custou moitos cartos e queren que sexa utilizado.

O señor Lomba Alonso di que iso é discriminatorio.

(Sae a señora Vicente Santiago, 22:57 horas).

O señor Lomba Baz di que se discrimina o acto, entende que as formacións políticas fan
actos políticos, e a Casa dos Alonsos non é o sitio habilitado para iso, cre que a resposta que
se deu por escrito foi clara: non se autorizan actos políticos na Casa dos Alonsos, e se quere
outra resposta máis longa, lla pode dar.

O señor Lomba Alonso di que acepta que se lle dea unha resposta por escrito máis
longa, o BNG considera isto unha discriminación.

3.- O señor Lomba Alonso pregunta polos beneficios da recollida da chatarra, quere
saber cómo se contabilizan os ongresos no orzamento, e cántos camións de chatarra saen.

(Regresa a señora Vicente Santiago, 22:59 horas).

4.- A señora García Díaz fai referencia a unha moción do BNG que foi aprobada por
unanimidade no Pleno de novembro, sobre a seguridade no IES Sangriña, e pregunta qué
medidas se adoptaron.

O señor Español Otero di que hai unha previsión de colocar pasos de peóns elevados, a
través do Plan de Investimentos da Deputación Provincial. Teñen dous proxectos, e un terceiro
inclúe pasos de peóns na Sangriña e noutros lugares. Non dispoñen de fondos propios, e se
incluirá nese Plan.

ROGOS E PREGUNTAS DO PP:

A señora Iglesias Ferreira fai os seguintes rogos e preguntas:

1.- Roga que se proceda á limpeza de Domínguez Fontenla, pois o seu estado e o
estado dos contedores é horrible.

O señor Rodríguez González di que están con iso, se levan a menudo, e invitaron ao
supermercado a que deposite os restos en bolsas e non metan líquidos
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O señor Alcalde di que están apercibidos dende hai 15 días, se fará un seguemento dos
depósitos que se fagan, e no seu caso, serán sancionados.

2.-  Roga a reparación do Parque de Julia Vaquero, e a reposición do columpio.

3.-  Solicitan  a  resposta  pronto  e  por  escrito   sobre  a  situación  da  Escola  Infantil
Municipal,  pois  está próximo o  fin  do contrato coa empresa, queren saber a  situación dos
pagos, e a renovación do contrato. Piden unha resposta pronto, nunha ou dúas semanas, e
reitera a solicitude de informe feita sobre a situación da discoteca.

O señor Alcalde di que lle trasladará dita información a semana próxima.

A señora Iglesias Ferreira pide que se trasladen as respostas que se lle dean ó BNG,
contestando o señor Español Otero que se incluirán no acta.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo á vinte e tres horas e cinco minutos o Sr.
Presidente levanta a sesión, de todo o que eu, como Secretaria, dou fe.

ANEXO: 

RESPOSTA ÓS ROGOS E PREGUNTAS REALIZADOS POLO BNG:

1.- O señor Lomba Alonso fai referencia a un escrito que presentou con RE 4236 o
3 de xullo deste ano, en relación coa taxa de vados, que non tivo contestación, e reitera
as  preguntas:  definición  exacta  do  termo  “  dominio  público  local”  que  aparece  na
Ordenanza; xustificación do cobro desta taxa en estradas que non son de competencia
municipal e que se aclare onde estaría o dominio público local nestas vías; de acordo
cos artigos 2 e 6 da Ordenanza, que se xustifique o cobro da taxa naquelas entradas de
garaxe  que  dan  a  vía  pública  onde,  polas  características  da  propia  estrada,  está
prohibido aparcar ou non existen zonas habilitadas de aparcamento, como na estrada de
Camposancos ou na da Gándara ( PO 354). Tendo en conta o que se dixo polo equipo de
goberno  no  último  Pleno,  pregunta  en  qué  parte  da  Ordenanza  aparecen  os  tres
requisitos que se sinalaron . Pide que se aclare se se vai cobrar no caso no que non se
cumpra algún destes requisitos. Pregunta se están tendo en conta os vadeos que hai
diante de negocios e que son aproveitados para aparcamento de vehículos, e queren
saber se no caso das fincas que teñen un vadeo para acceder a elas se lles vai a cobrar.

En resposta a esta pregunta, é intención do equipo de goberno incluir no orde do día da
vindeira Comisión de Asuntos Plenarios un punto relativo a este asunto, fixando as posturas
dos distintos grupos municipais e celebrar unha reunión cos voceiros para tratar o asunto.

2.- O señor Lomba Alonso pregunta cál é o criterio para impedir que formacións
políticas fagan actos  na  Casa  dos  Alonsos,  pois  se  lles  denegou,  e  lembra  que as
formacións políticas son asociacións debidamente acreditadas, cos mesmos dereitos
que outras, consideran que existe discriminación neste sentido.

En resposta á pregunta formulada no pleno en relación ao criterio para non conceder o
uso da Casa dos Alonsos para actos políticos. Como xa se respodeu no escrito con RE 2898
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de 14 de setembro, o concello conta co salón de actos de Centro Cultural para a realización de
eventos organizados por partidos políticos.

Como se dixo en pleno, a consideración desta concellería é que a celebración de actos
organizados por por partidos políticos se realicen no espazo que o concello ten destinado a tal
fin, o centro Cultural.

Reiteramos nesta resposta á pregunta de pleno, que a consideración desta concellería
é que a celebración de actos organizados por partidos políticos se realice no Centro Cultural,
espazo que, con carácter xeral, o concello ten reservado para este tipo de eventos Expresamos
tamén a nosa disconformidade coa afirmación realizada por vostede en pleno, referente a que
o trato é discriminatorio. A formación política a que representa ten, respecto deste asunto, o
mesmo trato co resto das formacións políticas con representaicón municipal.  Non hai logo,
discriminación.

3.-  O señor Lomba Alonso pregunta polos beneficios da recollida  da chatarra,
quere saber cómo se  contabilizan  os ongresos no  orzamento,  e  cántos camións de
chatarra saen.

No que vai de ano 2012 a chatarra xerada no punto limpo ascendeu a 42.659,16 Kg..
Na partida 399.12 do orzamento de ingresos figuran ingresados 3.713,48 euros máis IVE.

RESPOSTA ÓS ROGOS E PREGUNTAS PRESENTADOS POLO PP:

3.- Solicitan a resposta pronto e por escrito  sobre a situación da Escola Infantil
Municipal, pois está próximo o fin do contrato coa empresa, queren saber a situación
dos pagos,  e  a renovación do contrato.  Piden unha resposta  pronto,  nunha ou dúas
semanas, e reitera a solicitude de informe feita sobre a situación da discoteca.

Xa se lle contestou por escrito, nos seguintes termos: En relación coa situación actual
da Discoteca Enjoy, os tribunais de xustiza anularon a licenza de obra outorgada polo Concello,
e na actualidade estase a tramitar neste Concello unha nova licencia de obra por parte dos
propietarios.

Respecto  da situación  da Escola  Infantil  Municipal,  o  contrato  finalizou no mes  de
outubro. Como dende o mes de xullo está de baixa a Interventora municipal  e ata fins de
setembro non logramos un Interventor, siquiera acumulado, non foi posible fiscalizar o prego
que rexerá o novo concurso. Ata que haxa un novo adxudicatario, a empresa actual seguerá
prestando os seus servizos.

Visto e Prace
O Alcalde - Presidente,

A Secretaria,

José Manuel Domínguez Freitas Julia María Carrasco González-Alegre
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