C O N C E L L O
A GUARDA
(PONTEVEDRA)

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO
DE A GUARDA O DÍA 31 DE XANEIRO DE 2014
Na Casa Consistorial do Concello de A Guarda, sendo as vinte horas do día trinta e un de
xaneiro do ano dous mil catorce, 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, que se incorpora cando se cita
- D. Rafael Pablo Rodríguez Amenedo
- D. Antonio Fontenla Martínez
- Dª. Hortensia Mª Vicente Santiago
- D. Javier González Verde
- Dª. Carmen Gloria Fernádez Ozores
- 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. 29.11.2013).

A señora Estévez Alvarez pide que se corrixan os erros ortográficos existentes na última
páxina.
O señor Lomba Alonso di que ten dúas mocións de urxencia, sinalando o señor Alcalde que se
debatirán no punto de mocións.
O señor Fontenla Martinez pregunta, en relación coa contestación que se lle da a Converxencia
Galega na última folla do acta, se non lles constan actuacións nesa rúa.
O señor Español Otero di que o acta reflexa a súa contestación, non lles consta a instalación
de pluviais nesa rúa; é un paso de peóns e forma parte diso.
Sometida a votación a acta de 29.11.2013, coas correccións indicadas, foi aprobada por
UNANIMIDADE: VOTOS A FAVOR: Sres/as Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español
Otero, Rodríguez González, Vicente Baz, Lomba Baz, Crespo González, Castro González,
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Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, Vicente Santiago, González Verde, Fernández
Ozores, Lomba Alonso, García Díaz e Estévez Álvarez (dezaséis votos a favor).
PUNTO 2º.-

DAR CONTA DE DECRETOS.

A señora Estévez Álvarez dase por enteirada.
O señor Lomba Alonso dase por enteirado.
O señor Fontenla Martinez dase por enteirado.
PUNTO 3º.- PROPOSTA ALCALDÍA DE PRÓRROGA DO CONTRATO DE XESTIÓN
TRIBUTARIA CO A EMPRESA S.C.I.
O señor Alcalde da conta da seguinte proposta:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Con data 1 de febrero de 2010 se levou a cabo a formalización coa empresa “Servicios
de Colaboración Integral , S.L.” do contrato de colaboracion na xestion tributaria, censual,
inspectora e recadadora do Concello da Guarda, para dar cobertura á realización de traballos
de apoio á xestión tributaria, censual, inspectora e recadatoria que non impriquen exercicio de
autoridade nin custodia de fondos públicos, en orden á cobranza dos recibos e certificacións
dos tributos, prezos públicos e demais ingresos de dereito público xestionados polo Concello
da Guarda.
Tendo en conta o disposto na claúsula terceira do devandito contrato, na que se
establece que o contrato poderá prorrogarse de forma expresa por períodos anuais, se media
mutuo acordo entre as partes, sen que a duración total do mesmo, incluídas as prórrogas,
poida exceder de seis anos, e recibido escrito da empresa no que manifesta a súa
conformidade para continuar coa prestación do servizo, por parte desta Alcaldía se considera
axeitada a prórroga do contrato, dado que os servizos se prestan de modo satisfactorio para o
Concello da Guarda, sendo o Pleno o órgano competente para acordala
Por todo o exposto, propoño ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1.- O Concello da Guarda acorda a prórroga durante un ano do contrato coa empresa
“Servicios de Colaboración Integral , S.L.” para levar a cabo a colaboracion na xestion
tributaria, censual, inspectora e recadadora do Concello da Guarda, para dar cobertura á
realización de traballos de apoio á xestión tributaria, censual, inspectora e recadatoria que non
impriquen exercicio de autoridade nin custodia de fondos públicos, en orden á cobranza dos
recibos e certificacións dos tributos, prezos públicos e demais ingresos de dereito público
xestionados polo Concello da Guarda.
2.- Facultar ó señor Alcalde para a realización dos trámites de formalización da
devandita prórroga.
3.- Notificar o presente acordo á empresa “Servicios de Colaboración Integral , S.L.”
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A señora Estévez Álvarez di que votarán a favor, aínda que non comparten algúns aspectos do
contrato, presentarán as súas propostas no seu momento.
O señor Lomba Alonso di que non viron intencións de volver a licitar este contrato por parte do
equipo de goberno. Sinala que o contrato prevé dúas prórrogas, e o equipo de goberno debería
ir facendo os pregos para non atoparnos nunha situación como a da piscina municipal, pide
que se poñan a traballar, e que de agotar as prórrogas, o Concello pagarían 720.000 euros á
empresa, que non se obviase, cos informes pertinentes de intervención e tesorería, que
puidera ser máis rendible a xestión directa. Se van abster.
O señor Fontenla Martínez di que veu pouco interese en facer uns novos pregos, non queren
verse noutras situación pois non conlevan beneficios, e pide que o equipo de goberno se
comprometa a facer uns novos pregos á maior brevidade.
A señora Magallanes Álvarez di que este contrato é do ano 2010, cunha duración de catro anos
e posibilidade de dúas prórrogas dun ano cada unha. Consideran que as condicións son
vantaxosas para o Concello, se fixeron estudos doutras opción máis caras, co que temos agora
se aforran cartos, se crean catro postos de traballo na Guarda, e resulta importante mantelos.
Resalta a importancia da atención ó cidadán, diaria e constante, así como a actualización dos
padróns, que da satisfacción ós cidadáns, que non teñen que desprazarse a Pontevedra. Di
que os porcentaxes de recadación son iguais ou mellores que con outros sistemas. Agora
acordan unha primeira prórroga, e traballarán para ter en breve os novos pregos.
O señor Lomba Alonso aclara que o BNG fala da posible xestión directa, e crear postos de
traballo e atención dende o eido público, pide que se teña en conta e se emitan os informes
pertinentes. Alégralle escoitar falar da nova redacción dos pregos, pide que sexa unha
realidade, sen esixencias á oposición.
O señor Fontenla Martínez di que os novos pregos garantan os postos de traballo, e sabendo
da intención de facer uns novos pregos, se van abster, para non ser impedimento.
Sometida a votación a proposta foi aprobada co seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González, Castro González e Estévez
Álvarez (nove votos a favor).
ABSTENCIÓNS: Sres/as. Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González Verde, Vicente
Santiago, Fernández Ozores, Lomba Alonso e García Díaz (sete abstencións).
PUNTO 4º.- PROPOSTA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA DE
AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DA GUARDA.
(Incorpórase á sesión a señora Iglesias Ferreira, 20:25 horas)
O señor Alcalde da conta da seguinte proposta:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Redactada Ordenanza municipal de axuda no fogar do Concello da Guarda, vista a
memoria da Concelleira de Servicios, e emitido informe de Secretaría sobre os pasos a seguir
para proceder á aprobación das Ordenanzas e Regulamentos Municipais
Propoño ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Aprobación inicial da Ordenanza municipal de axuda no fogar do Concello da Guarda.
2.- Ordena-la publicación nos boletíns oficiais correspondentes”
O señor Alcalde recorda aos grupos que se lles fixo chegar unha corrección dun erro no texto.
A señora Estévez Álvarez di que non está de acordo cos cambios da Xunta, pois supón que os
usuarios pagan máis coas mesmas prestacións.
A señora García Díaz di que é inadmisible que se den continuos cambios, e pregunta se esta
modificación será a definitiva, contestando a secretaria que ata a data de hoxe sí.
A señora García Díaz di que se van abster, e debería demandar da Xunta máis orzamentos
para este servizo, e que o equipo de goberno faga esta demanda.
A señora Iglesias Ferreira di que se van abster, temos que adaptarnos á nova normativa.
A señora Magallanes Álvarez di que se trata dun servizo que se presta en libre concorrencia ou
por lei de dependencia, e se trata de normas de obrigado cumprimento que debemos adaptar.
Sometida a votación a proposta foi aprobada co seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González e Castro González (oito
votos a favor).
VOTOS EN CONTRA: Sra. Estévez Álvarez (un voto en contra).
ABSTENCIÓNS: Sres/as. Iglesias Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González
Verde, Vicente Santiago, Fernández Ozores, Lomba Alonso e García Díaz (oito abstencións).
PUNTO 5º.- PROPOSTA ALCALDÍA DE PRÓRROGA DO CONTRATO DA XESTIÓN DA
PISCINA MUNICIPAL.
O señor Alcalde da conta da seguinte proposta:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
CONSIDERANDO que o Pleno do Concello de A Guarda de data 19 de febreiro de 2002
acordou a adxudicación do contrato de concesión para a xestión do servicio público de
explotación e mantemento das instalacións deportivas da piscina coberta municipal á empresa
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TRANSGALAICA, formalizándose o contrato administrativo en data 28 de febreiro de 2002,
cunha duración de cinco anos dende esa data, con posibilidade de prórrogas por períodos
anuais, previo acordo expreso das partes.
CONSIDERANDO que o órgano de contratación foi o Pleno da Corporación, corresponde a
éste acordar, no seu caso, a prórroga do contrato
Tendo en conta o actual proceso de licitación da xestión do servizo, e a inminente finalización
da prórroga do mesmo, así como a ausencia no Concello de persoal axeitado e suficiente para
levar a cabo a xestión do servicio, que se presta pola empresa TRANSGALAICA nos últimos
anos e de manera satisfactoria para o Concello da Guarda
Proponse ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Proceder á prórroga do contrato de concesión para a xestión do servicio público de
explotación e mantemento das instalacións deportivas da piscina coberta municipal, en favor da
empresa TRANSGALAICA, por prazo dun ano contado a partir da formalización do contrato en
documento administrativo, mantendo as condicións sinaladas nos pregos que rexeron a
contratación, e na modificación formalizada en data 7 de abril de 2008.
2.- Facultar ó señor Alcalde para a realización dos trámites de formalización da devandita
prórroga.
3.- Notificar o presente acordo á empresa TRANSGALAICA”
A señora Estévez Álvarez di que non está de acordo, interfire no actual proceso de licitación, e
supón unha falta de previsión do equipo de goberno. Di que o escrito do concesionario non ten
validez, pois non está presentado por rexistro de entrada.
O señor Lomba Alonso di que se aproba unha prórroga dun contrato que se vai contratar de
novo en dous meses, xenera dereito a indemnización, salvo que a empresa que gañe sexa a
de agora. O escrito co compromiso da empresa deixa claro que a data tope para non esixir
nada é o 30 de abril de 2014, iso o entende, pero salvo que coincidan o actual e o novo
adxudicatario, se xeneran dereitos. Sinala que houbo tempo para non caer nesta situación, isto
se fixo de forma “chapuceira”. Votarán en contra, se trata dunha irresponsabilidade do equipo
de goberno.
A señora Iglesias Ferreira di que está de acordo coas intervencións dos grupos, o PP leva dous
anos solicitando a nova licitación, non entenden o gasto do Pleno extraordinario, seguen con
isto sobre a mesa, non están de acordó, pero cren necesaria a prórroga para non poñer nen
perigo o servizo, polo que por responsabilidade se van abster.
Intervén o señor Español Otero e agradedece ao PP a súa responsabilidade, este voceiro
recoñeceu que non foron rápidos, pero xa se apuntou ó BNG que hai mes e medio ou case
dous meses se lles facilitaron os pregos aos grupos do PP e do BNG, e o PP pasou por escrito
as súas suxerencias. As do BNG chegaron o mesmo día da convocatoria, e di que resulta
curioso, aínda recoñecendo a resposabilidade, que o BNG votou en contra dos pregos e da
prórroga, e di que as diferenzas de criterio dos pregos non chegaron non porque non se lles
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houbera pedido. Agradece ao PP a súa responsabilidade, e non comparten o exposto polo
BNG. En relación co Pleno extraordinario, di que hoxe mesmo xa está publicado o anuncio,
polo que se tratou de adiantar o máximo posible.
Intervén o señor Lomba Alonso e di o feito de que o equipo de goberno non entenda os
argumentos é porque se trata dunha crítica; hai que ter bastante “arrojo” para recriminarlle ao
BNG. Se lles entregaron os pregos en decembro de 2013, cando na memoria do concelleiro
delegado di que teñen intención de convocar a licitación dende 2012, di que hai que ter
vergoña. Cando hai urxencias, se poñen en contacto. Explica que o BNG pediu uns informes, e
presentaron un escrito solicitando a memoria económica, e coincidiu xusto o día da
convocatoria. Di que era unha obriga do equipo de goberno, que é o único responsable, o BNG
non. Non poden reprochar ao BNG o que é culpa só do equipo de goberno, que ten xente con
dedicacións parciais e exclusivas e tempo para facelo.
O señor Español Otero reitera que a responsabilidade máxima é do equipo de goberno, pero
consideran que o BNG non estivo á altura.
Sometida a votación a proposta foi aprobada co seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González e Castro González (oito votos
a favor).
VOTOS EN CONTRA: Sres/as. Lomba Alonso, García Díaz e Estévez Álvarez (tres votos en
contra).
ABSTENCIÓNS: Sres/as. Iglesias Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González
Verde, Vicente Santiago e Fernández Ozores (seis abstencións).
PUNTO 6º.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2014.
O señor Alcalde da conta da seguinte proposta:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
É obxecto da presente proposta o recoñecemento de cantidades adebedadas por este
Concello polas facturas incluídas na relación de recoñecemento extraxudicial 1/2014, mediante
o expediente de recoñecemento extraxudicial 1/2014, (relación que se adxunta).
Tendo en conta que se trata duns servicios efectivamente realizados para ó Concello de A
Guarda, decántome por non perxudicar a unhas empresas que realmente prestaron ós
servicios polos que emiten as facturas, tendo en conta o importe que poden acadar os
mesmos.
PROPOÑO O PLENO DESTE CONCELLO:
Levanta-lo reparo e proceder a aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos
1/2014,, polo importe das facturas incluidas na relación que se adxunta, ó recoñecemento das

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

6

C O N C E L L O
A GUARDA
(PONTEVEDRA)

obrigas, para a súa imputación ás aplicacións orzamentarias correspondentes do Orzamento
prorrogado do ano 2012 e posterior pago das facturas obxeto de aprobación do expediente nº
1/2014,”
A señora Estévez Álvarez di que os proveedores deben cobrar, pero se recoñecen facturas de
máis de seis meses e de catro anos anteriores. Di que no listado hai erros na identificación de
facturas, e se da un traslado do déficit do 2013 ó orzamento do 2014, comprometendo o
orzamento deste ano.
A señora García Díaz di que isto é un síntoma do mal manexo dos orzamentos, levan dous
anos sen orzamento, se fan mal as cousas. Neste caso, se trata de servizos prestados, polo
que se van abster.
O señor Fontenla Martínez di que non serán impedimento para os que deben cobrar, pero
sinala que os orzamentos prorrogados comprometen a economía do Concello, e se van abster.
A señora Magallanes Álvarez di que o bloque máis importante é de facturas de Fenosa, debido
á fusión con Gas Natural, e explica que se ten pagado ata setembro, e que no primeiro Pleno
do ano xa está o traballo feito, pagarán a semana que ven.
Sometida a votación a proposta foi aprobada co seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González e Castro González (oito votos
a favor).
ABSTENCIÓNS: Sres/as. Iglesias Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González
Verde, Vicente Santiago, Fernández Ozores, Lomba Alonso, García Díaz e Estévez Álvarez
(nove abstencións).
PUNTO 7º.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DO SERVIZO DE AXUDA NO
FOGAR.
O señor Alcalde da conta da seguinte proposta:
“PROSPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO
PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (S.A.F.)
Proponse ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
Vistos os informes emitidos por Secretaría e Intervención en relación con este asunto.
O Pleno do Concello, previa deliberación, de conformidade co art. 47.1 da Lei 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réximen Local,
ACORDA :
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PRIMEIRO. Aprobar a modificación da ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola
prestación do servicio de ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do
servizo de axuda no fogar (S.A.F.)co texto que figura no expediente.
SEGUNDO. Expoñer ao público o anterior Acordo mediante anuncio que se insertará no tablón
de anuncios municipal durante o plazo de quince días hábiles, a contar desde o seguinte ao da
publicación de dito anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro do cual os interesados
podrán examinar o expediente e presentar as alegaciones que estimen oportunas.
TERCEIRO. No caso de que non se presentasen alegacións ao expediente no prazo
anteriormente indicado, o acordo se entenderá definitivamente aprobado, sen necesidade de
acordo plenario, de conformidade co art 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Ley Reguladora das Facendas Locais».”
A señora Estévez Álvarez reitera o sinalado no punto 4.
A señora García Diaz tamén reitera o anteriormente dito.
A señora Iglesias Ferreira di que se van abster.
Sometida a votación a proposta foi aprobada co seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González e Castro González (oito votos
a favor).
VOTOS EN CONTRA: Sra. Estévez Álvarez (un voto en contra).
ABSTENCIÓNS: Sres/as. Iglesias Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González
Verde, Vicente Santiago, Fernández Ozores, Lomba Alonso e García Díaz (oito abstencións).
PUNTO 8º.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE DO 4º TRIMESTRE DE
2013.
O señor Alcalde da conta do informe de morosidade do 4º trimestre de 2013, dándose por
enteirados os membros presentes da Corporación.
PUNTO 9º.- MOCIÓNS.
MOCIÓNS DE URXENCIA:
A continuación se pasa a tratar as mocións presentadas por vía de urxencia polo BNG.
“MOCIÓN DE APOIO
ESTRANXEIROS”:

ÁS

PERSOAS

QUE

RECIBEN PENSIÓNS

DE

ESTADOS

O señor Lomba Alonso xustifica a urxencia por ser unha petición da plataforma de afectados, di
que a exposición de motivos é parecida a unha moción anterior, faltaba un punto, se trataría
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dunha adenda á moción anterior, é importante para os afectados, pola clara inxustiza que
supón, pois tributan en peores condicións, e a urxencia ven dada porque polas noticas que ten,
non se están dando os pasos, e se pide un posicionamento da Corporación.
A señora Estévez Álvarez di que votará a favor da urxencia.
A señora Iglesias Ferreira di que votarán a favor da urxencia.
O señor Español Otero di que votarán a favor da urxencia.
Sometida a votación a urxencia, foi aprobada por UNANIMIDADE: 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, González Verde, Fernández Ozores, Lomba Alonso,
García Díaz e Estévez Álvarez (dezasete votos a favor).
O señor Lomba Alonso da conta da moción:
“MOCIÓN DE APOIO
ESTRANXEIROS

ÁS

PERSOAS

QUE

RECIBEN PENSIÓNS

DE

ESTADOS

Exposición de motivos:
Galiza padeceu, e continúa padecendo, unha emigración brutal. Miles de galegos e galegas
emigraron desde comezos do século XIX a moitos países para procurar un medio de vida.
Hoxe, persoas mozas cunha alta cualificación, tamén se ven obrigadas a facer o mesmo que
fixeron os seus avós e avoas para poderen ter un traballo.
Moitas das persoas emigrantes, xa de retorno na Galiza e en idade de xubilación, son
beneficiarias de pensións que perciben de estados estranxeiros. Nos últimos meses este
colectivo comezou a recibir requirimentos da Axencia Tributaria para que declaren as
cantidades percibidas durante o ano 2008 en concepto de pensións no estranxeiro, coa
finalidade de proceder á regularización ou no seu caso formulación da declaración sobre o
imposto das persoas físicas correspondente ao exercicio de 2008.
Estes requirimentos, que tamén indican a obriga a realizar esta actualización en relación cos
exercicios de 2009, 2010 e 2011, estanse producindo nos últimos días de forma masiva en
toda Galiza afectando a milleiros de persoas pensionistas retornadas, e de forma moi intensa,
tamén a veciños e veciñas do noso concello.
Hai que constatar que estas persoas nunca recibiron ningún tipo de información en relación coa
súa obriga de declararen as contías das pensións percibidas no estranxeiro. Existía un total
descoñecemento da obriga de facer esa declaración anual do IRPF, o que confirma a falta de
intencionalidade ou de defraudar por parte destas, e que se apoia co feito de os estados
pagadores nunca lles expediren ningunha certificación en relación coas cantidades percibidas.
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Con estes antecedentes resulta sorprendente que, cinco anos máis tarde, reciban este tipo de
requirimentos por parte da Axencia Tributaria, coa advertencia dunha posíbel sanción por non
teren cumprido con obrigas tributarias que descoñecían. E cando os evasores fiscais se
benefician de amnistías, constitúe unha auténtica inmoralidade a simple ameaza dunha
sanción a estas persoas, traballadores e traballadoras emigrantes retornadas.
Desde o mes de febreiro veñen mantendo reunións coa Axencia Tributaria sen que se
obtivesen resultados concretos, agás a posibilidade de ampliación de prazos para o pago das
declaracións complementarias.
Por outro lado, até hai poucos días os expedientes sancionadores referíanse ao exercicio de
2008 e permitían a presentación en período voluntario das declaracións dos anos 2009, 2010,
2011 e 2012. Porén temos coñecemento de que recentemente hai persoas que recibiron
expedientes que inclúen todos os exercicios, un feito que complica de forma moi relevante a
súa situación.
A única saída a esta situación é que o Goberno do Estado anule todos os expedientes
sancionadores e que se inicie unha campaña para informar adecuadamente as persoas
pensionistas afectadas das súas obrigas tributarias futuras, obviando os exercicios do período
2008-2012.
Esta medida é a única razoábel e xusta tendo en conta a inexistencia de información e a
ausencia de responsabilidade e por tanto de vontade de fraude por parte destas persoas.
E sen prexuízo das medidas urxentes para evitarlles esta penosa situación, é preciso que, por
parte do Goberno do Estado para evitar novas situacións, se revisen os convenios marco con
outros países, como por exemplo o estabelecido con Alemaña no ano 2012.
Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal, a adopción do seguinte
ACORDO
1.- A modificación da : " Lei Estatal 35/2006, de 28 de novembro do imposto sobre a
Renda das Persoas Físicas e da modificación parcial das leis dos Impostos sobre
Sociedades, sobre a Renda do no Residente e sobre o Patrimonio".
2.- Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, ao presidente do Goberno do
Estado e aos grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e do Congreso de
Deputados.”
A señora Estevez Álvarez de que está de acordo, foi unha mala praxis do goberno, co
obxectivo de recadar, e votará favor.
A señora Iglesias Ferreira pregunta ao BNG se esta moción é a que se presentou en
Pontevedra, contestando o señor Lomba Alonso que non o sabe.
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A señora Iglesias Ferreira di que sabe que esta mañá se presentou unha moción en
Pontevedra, están de acordo en que non hai espírito defraudador, e houbo unha gran falta de
información, polo que votarán a favor.
O señor Español Otero di que votarán a favor.
Sometida a votación a moción , foi aprobada por UNANIMIDADE: 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, González Verde, Fernández Ozores, Lomba Alonso,
García Díaz e Estevez Álvarez (dezasete votos a favor).
A continuación, o señor Lomba Alonso pasa a xustificar a urxencia da moción:
“MOCIÓN PARA DECLARAR O 24 DE FEBREIRO “DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO”
O señor Lomba Alonso sinala que non haberá outro Pleno antes do 24 de febreiro. Di que se
volve a presentar esta moción, pois a figura de Rosalía de Castro debe compartirse por todos,
o Concello non pode perder a oportunidade, pide declarar o día e levar a cabo actividades.
A señora Estevez Álvarez di que votarán a favor, non hai outro Pleno antes desa data.
A señora Iglesias Ferreira di que votarán a favor.
O señor Lomba Baz di que isto pon en evidencia ao BNG, pois din que non hai máis Plenos
antes, pero houbo outros Plenos, e o BNG argumentaba antes o retraso do equipo de goberno
noutras cuestións. Así, queda sen peso a urxencia, non ten clara a urxencia utilizando o
argumento do BNG, así como polo contido, pois piden que se aprobe unha axenda concreta
para ese día. Precisaría falar cos seu compañeiros e un informe económico, pois as actividades
teñen un custe, non saben o custe e non ve a urxencia. Parece que el teña algo en contra de
Rosalía, e di que poderían votala se o BNG retirase uns puntos.
Sometida a votación a urxencia, foi aprobada por UNANIMIDADE: 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, González Verde, Fernández Ozores, Lomba Alonso,
García Díaz e Estévez Álvarez (dezasete votos a favor).
O señor Lomba Alonso da conta da moción:
“MOCIÓN PARA DECLARAR O 24 DE FEBREIRO “DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO”
Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua e da literatura galegas. A
publicación do seu libro Cantares Gallegos, o primeiro escrito integramente no noso idioma,
desde a vontade firme e inequívoca do seu significado, sinala o inicio da restauración do uso
escrito do noso idioma e o final de séculos de silencio e esquecemento.

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

11

C O N C E L L O
A GUARDA
(PONTEVEDRA)

A súa obra é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade. Desde o século XIX
Rosalía de Castro foi homenaxeada polas galegas e os galegos como poeta nacional, pois
reclamou a redención da patria galega e asumiu a voz do seu pobo, voz que guiou
permanentemente a súa obra e o seu pensamento. Esta galeguidade intrínseca dos seus
textos, esta comunicación e entendemento permanente co seu pobo, ao se dirixir a el no seu
idioma propio, foi o que a fixo tamén poeta de todos os pobos, chegando a formar parte da
nómina de escritoras máis destacadas da literatura universal de todos os tempos. Por outra
parte, existen novas lecturas e novos descubrimentos quer a respecto do conxunto da súa obra
quer sobre a propia figura da nosa autora e o seu papel socio-histórico que paga a peña
coñecer e difundir. E houbo, asemade, nos últimos tempos, unha importante reactualización da
súa obra que volveu ser actualizada a través de diferentes formatos e exptresións culturais
(música, teatro, literatura, danza...).
Por todos estes motivos a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para as galegas e
os galegos, en especial para as xeracións máis novas que colectivamente contribuímos a
coeducar, sendo a súa palabra feita poesía ou prosa reflexiva un dos procedementos máis
eficaces para fomentar o amor á nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural.De
maneira inexplicábel, a Consellaría de Cultura non recolle, para o ano 2014, o 24 de febreiro
como Día de Rosalía no seu Calendario do Libro e da Lectura, como viña sendo habitual, un
feito que queremos denunciar e que só se pode enmarcar no intento de ocultar a figura dunha
Rosalía viva, radical, culta e comprometida que hoxe grandes sectores da poboación coñecen
e admiran.
Por todo isto, e seguindo as directrices dunha convocatoria xa consolidada pola Asociación de
Escritores e Escritoras en Lingua Galega /AELG), propoñemos ao Pleno Municipal deste
concello o seguinte
ACORDO
1. Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía no Concello da Guarda.
2. Solicitar da Xunta de Galiza que recupere a incorporación do Día de Rosalía ao
seu Calendario do Libro e da Lectura.
3. Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa
escritora que impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso concello o 24
de febreiro como pendurar nos balcóns das casas e das institucións bandeiras
galegas, pancartas con versos de Rosalía debuxados, procurar espazos para
realizar graffitis, murais....
4. Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do concello
na que o alumnado dos centros escolares, veciños, veciñas e persoas destacadas
pola súa actividade cultural teñan o papel protagonista.
5. Desenvolver unha serie de actividades para promover o coñecemento de
actualizacións da obra rosaliana a través da música, o teatro, a literatura ou a
danza, así como seminarios, mesas redondas e/ou conferencias sobre a súa obra
e figura.”
Intervén o señor Lomba Alonso e di que se deixen de historias, é unha cuestión de vontade
política, non precisan un informe económico. Di que os argumentos anteriores non son os
mesmos. Explica que as actividades propostas son exemplos, pois o BNG todo o que sexa
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dignificar e difundir o seu coñecemento lle parece ben, terían ata colaboración do pobo, e as
actividades poderían ser gratuitas. A lectura proposta non ten custe, e as actividades non teñen
que ser o día 24 de febreiro, teñn todo o ano para facelo, se hai interese político e se hai
vontade. Insiste en que non é unha cuestión económica, senón política.
A señora Estevez Álvarez di que votará a favor, é importante a difusión desta figura.
O señor Fontenla Martínez di que teñen dúbidas, se non terían que instar ao concelleiro para
facer as actividades, pois algunas que son complicadas, se van abster.
O señor Lomba Baz di que sabe que é vontade política, e os que gobernan queren facelo á súa
maneira. A ninguén lle gusta que lle marquen a axenda, a el lle gustaría falalo cos seus
compañeiros e marcar un criterio, e coas mocións de urxencia non da tempo a facelo. Di que,
persoalmente, como concelleiro de cultura, non lle gusta que lle marquen a axenda, non lle ve
sentido, e se o BNG ten interese en facelo, que o faga.Agora mesmo, de sorpresa, e sabendo
que se poden celebrar sen aprobar a moción, non o van aprobar.
O señor Fontenla Martínez reitera as súas dúbidas sobre se o acordo é competencia do Pleno,
contestando a secretaria que dependerá das actividades que sexan, o lóxico é que sexan
competencia da Alcaldía ou concellería delegada, que decidirá as actividades, entende que o
concelleiro non se pode ver obrigado a facer unha actividade acordada polo Pleno se a
competencia non é do Pleno,pois no listado de competencias do Pleno non se atopan estas
actividades en concreto, como moitas outras, haberá que ver as actividades concretas.
O señor Lomba Alonso di que Tui e O Rosal o apoiaron, pide que sexa o Concello da Guarda a
vangarda neste tema, e di que se o houbera presentado tres meses antes, tampouco o
houberan aprobado.
O señor Lomba Baz di que está de acordo en declarar o día, pero en relación coas actividades,
a xente ven e se discuten as propostas, non presentan mocións. A forma de facelo é outra,
repite que non tivo tempo de discutilo, e esta é a súa forma de traballar.
Sometida a votación a moción acadou o seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: Sres/as. Lomba Alonso, García Díaz e Estévez Álvarez (tres votos a favor).
VOTOS EN CONTRA: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González e Castro González (oito votos
en contra).
ABSTENCIÓNS: Sres/as. Iglesias Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González
Verde, Vicente Santiago e Fernández Ozores (seis abstencións).
A moción non prospera.
R.E. Nº 6695 CONVERXENCIA GALEGA: POR UNHA LEI CON PROTOCOLOS PARA
NENOS/AS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN.
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(Sae a señora Vicente Santiago, 21:20 horas).
A señora Estévez Álvarez da conta da seguinte moción:
“POR UNHA LEI DON PROTOCOLOS PARA NENOS/AS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN
Tralo informe elaborado por máis de douscentos expertos sobre a situación do Trastorno por
Déficit de Atención e ffiperactividade (T.D.A.H.) en España, venen de solitar unha Lei estatal
para que existan protocolos a nivel educativo e sanitario para a atención dos nenos/as
afectados por esta enfermedade.
Este proxecto está incluido no Plan de Acción en Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividade , Luís Rojas Marcos, o Xefe de Psiquiatría Infantil da Clínica Universitaria de e
o Presidente da Federación Española de Asociacións de Axuda a T.D.A.H. , Fulgencio Madrid,
entre outros.
O Documento recolle o traballo desenrrolado nos derradeiros tres anos por este grupo de
espertos, que coinciden en que fai falla unha Lei para que no conxunto do Estado Español se
desenrrolen programas que incluan adaptacións escolares específicas para estes nenos/as e
protoclos de actuación que definan a ruta a seguir polos páis e profesionais para identifícalo
trastorno.
Dende CONVERXENCIA GALEGA, facéndonos eco das reivindicacións de varios país que nos
fíxeron chegar a proposta e que están trasladando a outros concellos, vimos a presentar para o
séu debate e aprobación da seguinte MOCIÓN:
O Concello de A Guarda, insta a Consellería de Educación da Xunta de Galicia para que se
den os pasos necesarios para por en marcha os diversos programas de adaptación escolares
específicas para nenos/as con déficit de atención incluidos no Plan de Acción en T.D.A.H.
A Guarda, a 20 de Novembro do 2.013”
O señor Lomba Alonso di que votarán a favor.
A señora Iglesias Ferreira di que descoñecen o que se fai a nivel nacional, pero saben que o
goberno galego aprobou un Decreto de Atención á diversidade, e neste mes a Xunta de Galicia
prepara un protocolo específico para a atención ó alumnado na escola e na familia.
(Regresa a señora Vicente Santiago, 21:22 horas).
Continua a señora Iglesias Ferreira e di que hai unha liña de traballo aberta, se está formando
ó profesorado, non houbo conflictos, está á espera de que colectivos de Galicia entreguen as
súas achegas, non entende por que ven, non apoiarán a moción por iso, non porque non
apoien o espírito da moción.
O señor Español Otero di que votarán a favor, xa se debatiu no grupo con calma.
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, Lomba Baz , Vicente 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, González
Verde, Vicente Santiago e Fernández Ozores (seis abstencións).
R.E. Nº 6696 CONVERXENCIA GALEGA: AUTOBUSES DE PLATAFORMA BAIXA.
A señora Estévez Álvarez da conta da seguinte moción:
“AUTOBUSES DE PLATAFORMA BAIXA
Na nosa localidade.o mesmo que noutras localidades, existe unha morea de persoas
con problemas de mobilidade, nuns casos por causa da idade e noutros por enfermidade.
Debemos ter en conta que no noso pobo, somentes existe unha empresa (A.T.S.A.),
que fai o servicio regular interurbano, no que un dos desprazamentos máis usados é o
transporte o Hospital do Meixoeiro.
Pola outra banda, tamén temos dentro da nosa poboación xoven, atopamos un
porcentaje de alumnos/as cativos e xóvenes que teñen diversas eivas que lies impiden distintas
a plena mobilidade e que se desprazan en transporte colectivo os centros educativos.
En distintas ocasións, grupos políticos, A.M.P.As, asociacións de afectados e familiares
do mesmos, teñen manifestado a sua preocupación pola inexistencia deste servicio, a fin de
facilitar e beneficiar o uso do transporte colectivo.
CONVENIO PARA A IMPLANTACIÓN DE TRANSPORTES PÚBLICOS ADAPTADOS
O 14 de xullo de 1993 o Instituto Nacional de Servicios Sociais (INSERSO) e a
Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) asinaron un convenio para facilitar a
implantación progresiva de medios de transporte público adaptados as necesidades das
persoas con discapacidade para favorecer a plena integración desta poboación.
Denantes habían asinado un convenio de colaboración para poner en funcionamento
durante 1990-1991, nos concellos que o solicitasen, taxis adaptados e tamén asinouse un
convenio bianual (1991-1992) para promover a implantación de vehículos de "plataforma baixa"
nas líneas regulares de autobuses urbanos.
O convenio responde o desexo dos dous organismos de continuar, mediante os
esforzos técnicos e presupostahos necesarios, con la implantación de transportes públicos
accesibles ao colectivo de persoas con movilidade reducida.
Estes convenios teñen carácter bianual sendo a súas metas:
A posta en en funcionamento, nos concellos das corporacións locáis que o soliciten, de
autobuses de plataforma baixa ñas liñas regulares para prestar un servicios público de maneira
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permanente.
As corporacións locáis que desexen participar neste programa deben enviar a FEMP a
solicitude cas unidades de autobuses urbanos de plataforma baixa que desexen implantar. Así
mesmo comprometeranse a manter durante un período mínimo de 10 anos un número igual ao
de vehículos adquiridos mediante este programa nas mesmas condicións técnicas e de
accesibilidade esixidas o inicio do mesmo programa.
Os autobuses de plataforma baixa deben reunir as características apropiadas a
finalidade deste programa, de acordo co dictame técnico emitido polo Centro Estatal de
Autonomía Persoal e Axudas Técnicas (CEAPAT) do INSERSO.
A FEMP establecerá os contactos necesarios cas entidades locáis para a tramitación
dos requisitos esixidos no convenio, recibirá as solicitudes e canalizará as apartacións que se
establezan en cada caso.
Asimesmo, o Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de
desenvolvemento e execución da Lei de Accesibilidade e supresión de Barreiras na
Comunidade Autónoma de Galicia, no Capítulo III, "Disposicións sobre barreiras no transporte,
sección 1a.- Accesibilidade dos transportes públicos, Artigo 46.- Condicións Xerais, no apartado
1 di: Tódolos transportes públicos de viaxeiros dependentes das administracións galegas que
circulen por térra,... deberán observa-lo disposto neste regulamento e na base 6a do código de
accesibilidade.
no apartado 2 di: Así mesmo. os transportes públicos de viaxeiros deberán axustarse
progresivamente as medidas gue se dicten e agueloutras gue resulten como consecuencia do
avance tecnolóxico das gue estea debidamente acreditada a súa eficacia.
no apartado 3 di: En todo caso, na concesión ou calguera forma de contratación da
xestión dos servicios de transporte, tanto urbanos como interurbanos, terase en conta a
dotación de sistemas gue permitan ou faciliten a accesibilidade...
No artigo 48.- Condicións dos medios de transporte, di: 1.- Os medios de transporte
público serán aptos para a súa utilización por todo tipo de persoas, maniendo as adecuadas
condicións de autonomía e comodidade para o seu uso por persoas con mobilidade reducida
ou calguera outro tipo de limitación.
Por todo elo, vimos a presentar a seguinte MOCIÓN para o seu debate e aprobación si
procede:
O Concello de A Guarda, iniciará de xeito urxente as negociacións necesarias ca
Administración e ca Empresa concesionaria do servicio de transporte urbano na nosa
localidade, a fin de que no menor espacio de tempo posible, escomence a adaptación o
cumprimento dos seus vehículos a Lei de Accesibilidade”.
A señora García Díaz di que votarán a favor.
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A señora Iglesias Ferreira pregunta se o transporte non depende do Ministerio, e pregunta se
hai algún incumprimento da lei, contestando a secretaria que na moción de propón acordar
facer xestións, pero que descoñece se hai ou non incumprimento.
O señor Español Otero di que a competencia non é do Concello, están de acordo en dirixirse
ás respectivas Consellerías para que sexan vixiantes,e poden traslladarlles esas inquedanzas,
pero non saben, hai poucas empresas con plataformas baixas, e repite que descoñecen se hai
incumprimento, pois deberá ser a Consellería competente que se ocupe, polo que non apoiarán
a moción.
A señora Estevez Álvarez aclara que o que se pide é iniciar negociacións.
Sometida a votación a moción acadou o seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: Sres/as. Lomba Alonso, García Díaz e Estévez Álvarez (tres votos a favor).
VOTOS EN CONTRA: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González Verde, Vicente Santiago e
Fernández Ozores (catorce votos en contra).
A moción non prospera.
R.E. nº 144 CONVERXENCIA GALEGA: CARENCIAS NA ROTONDA DO VIAL TUI-A
GUARDA NA ZONA DE PINTÁN-A GÁNDARA.
A señora Estévez Álvarez da conta da seguinte moción:
“Carencias na Rotonda do vial Tui – A Guarda, na zona Pintán – A Gandara.
Dende fai varios meses temos feito un seguimento sobre as obras do vial entre
Tui e A Guarda, no tramo que transcorre dentro da Guarda. Nos soprende a pouca ou
nula información que teñen os vecinos sobre estas obras, sobre a realización do
proxecto,...pero sobre todo, esta carencia é máis intensa nos vecinos que viven próximo
a esta infraestructura..
Dende CONVERGENCIA GALEGA pensamos que a "macro rotonda" que hai entre
os barrios de Pintan e a Gándara non é a solución máis axeitada para garanti-la
comunicación viaria, pois divide a estes dous barrios, fai unha barreira de separación
física e sobre todo vai actuar como un elemento que xenere inseguridade viaria para os
vecinos da zona.
As dimensións da "macro rotonda" cun diámetro exterior de 90 metros pensamos
que é demasiado grande, a falla de pasó de peóns, de elementos reductores da
velocidade dos vehículos,... vai ser un importante obstáculo para os vecinos cando
tenten crúzala, xenerando un risco moi alto de accidentes de tránsito, tanto para os
vecinos que tenten cruzar como peóns ou con vehículos pequeños de uso agrícola os
cales non xeneran moita velocidade.
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Outra carencia que atopamos no deseño e contrucción desta "macro rotonda" é o
forte impacto visual que orixina no entorno netamente rural, rompendo a sua paisaxe.
Non hai elementos que minimicen este impacto visual, para que ó mesmo tempo poidan
usarse como elemento apantallador dos ruidos da circulación de vehículos, reducindo o
nivel sonoro do tránsito que circula.
Dende CONVERXENCIA GALEGA vimo a proponer ante o Pleno do Concello da
Guarda a toma dos seguintes acordos:
1o) Solicitar da Xunta de Galicia, o estudio e construcción dunha solución
arquitectónica que garanta a seguridade vial dos peóns que circulen entre os barrios de
Pintan e a Gándara.
2o) Solicitar de la Xunta de Galicia que no estudio de apartado anterior, haxa unha
opción para vehículos agrícolas de porte reducido.
3o) Solicitar de la Xunta de Galicia, a adopción na rotonda de elementos
apantalladores que minimicen o impacto sonoro e visual do tránsito que circule dentro
da rotonda e áreas próximas.
A Guarda, a 3 de Xaneiro do 2.014.”
O señor Lomba Alonso di que todo o que sexa mellorar a obra pensan que é positivo, lembran
as queixas, por balsas de auga para regadío, e hai unha que está no límite da estrada. Dende
o Concello poden preocuparse para que quede o mellor posible, pois está moi preto das
casas.Pide que sexan belixerantes coa obra, votarán a favor.
O señor Fontenla Martínez di que están a favor co apartado resolutivo, e en pedir todas as
melloras posibles, di que en toda a vía debe vixiarse a seguridade. Votarán a favor.
Intervén o señor Alcalde e di que están a favor do punto primeiro. En relación co punto terceiro
e os elementos apantalladores, hai un seguimento dende a dirección de obra, e di que dada a
velocidade coa que van chegar os coches non habería ruido que aconselle instalalos. En
relación co punto segundo, entenden que eses vehículos poden usala sen problemas, as
persoas teñen que cruzar por algún punto, e se lle fixo chegar á Xunta, igual que coa rotonda
de San Roque, se dirixiron por escrito referíndose a Pintán e San Roque.
A señora Estevez Álvarez acepta que sexa votada por puntos.
Sometida a votación o punto 1º da moción foi aprobado por UNANIMIDADE dos membros
presentes: VOTOS A FAVOR: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español
Otero, Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González, Castro González,
Iglesias Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González Verde, Vicente Santiago,
Fernández Ozores, Lomba Alonso, García Díaz e Estévez Álvarez (dezasete votos a favor).
Sometida a votación o punto 2º da moción foi aprobado co seguinte resultado:
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VOTOS A FAVOR: Sres/as. Iglesias Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez,
González Verde, Vicente Santiago, Fernández Ozores, Lomba Alonso, García Díaz e Estévez
Álvarez (nove votos a favor).
VOTOS EN CONTRA: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González e Castro González (oito votos
en contra).
Sometida a votación o punto 3º da moción foi aprobado co seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: Sres/as. Iglesias Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez,
González Verde, Vicente Santiago, Fernández Ozores, Lomba Alonso, García Díaz e Estévez
Álvarez (nove votos a favor).
VOTOS EN CONTRA: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González e Castro González (oito votos
en contra).
R.E. nº 147 CONVERXENCIA GALEGA: 80º ANIVERSARIO DA PRAIA DE AREA GRANDE.
A señora Estévez Álvarez da conta da seguinte moción:
“80° Aniversario da Praia de Área Grade.
No verán de 1.934 festexábase con importantes actos a inauguración para uso público
da Praia de Área Grande; foi a primeira praia acondicionada para uso bañista dos turistas que
viñan visitando A Guarda, pero tamén para uso e disfrute dos vecinos. Foi unha das primeiras
materializacións dunha iniciativa para potenciar é crear infraestructuras públicas para aquela
nacente actividade comercial que era o turismo na Guarda; a cal hoxe é unha das actividades
máis importantes dentro da economía guardesa.
Hoxe, a inmensa maioría dos vecinos da Guarda damos por feito que a Praia de Área
Grande sempre estivo ahí, tal e como a vemos. Pero é o resultado dunha Corporación
Municipal que pensaba no potencial da actividades turística, que apostaba polo potencial futuro
que poderla ter aquela pequeña cala, si era acondicionada para usos de lecer, de turismo,...
Temos que recoñecer que a iniciativa foi todo un acertó, tanto como iniciativa de promoción
turística para a Vila da Guarda, como espacio lúdico estival para turistas e vecinos,...
Neste ano 2.014, esta Praia de Área Grande terá tal como hoxe a coñecemos todos 80
anos, data que debería ser especialmente rememorada, para lembrar aquela iniciativa de crear
unha praia, a cal ainda hoxe é usada e disfrutada por moitos vecinos e turistas.
Dende CONVERXENCIA GALEGA vimos a proponer ante o Pleno do Concello da
Guarda a toma dos seguintes acordos:
1o) Celebrar con actos, exposición e outras iniciativas variadas o 80° aniversario da
Praia de Área Grande.
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2o) Intalar na zona da praia, algún elemento recordatorio alusivo a data tan reseñada.
3o) Que nos folletos, carteleria e outros elementos de promoción turística do Concello da
Guarda para o ano 2.014, resalten e lembren o 80 aniversario da Praia de Área Grande.
A Guarda, a 3 de Xaneiro do 2.014.”
O señor Lomba Alonso di que non ten nada en contra da promoción desta praia, pero recorda
que o equipo de goberno non lle gusta que lle marquen a axenda, e pregunta a razón da
clebaración do 80º, e non do 75º ou 100º aniversario. Non lle ve enxundia, está de acordo coa
promoción turística pero non lle materia á moción.
O señor Fontenla Martínez di que na Comisión de Asuntos Plenarios suscotou dúbidas, pois o
80º aniversario non é moi significativo, se o fan os anos seguintes se quedan sen praia, non
van apoiar a moción.
A señora Magallanes Álvarez amosa o seu desconcerto pola cifra, poderían propoñer o 70º ou
o 91º. Recorda que na Guarda se celebraron dous centenarios, o da Sociedade Promonte e o
das Festas do Monte, e chegan a desmerecer a imporancia destes eventos. Di que a praia xa
existía antes desa data, e en materia de promoción turística está sobradamente recoñecida, ten
bandeia azul, dotación de servizos, sinalización e limpeza diaria en verán. Se falan de
promocion, non van conseguir maìs, votarán en contra da moción.
O señor Lomba Alonso di que están a favor de todo o que sexa promoción, pero non ve
xustificado o 80º.
A señora Estevez Álvarez di que é unha proposta que traen,falta moito para o 100 e no 50 non
se fixo.
O señor Español Otero di que o equipo de goberno comprométese a facer o centenario.
Sometida a votación a moción acadou o 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, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González Verde, Vicente Santiago e
Fernández Ozores (catorce votos en contra).
ABSTENCIÓNS: Sres/as. Lomba Alonso, García Díaz (dúas abstencións).
A moción non prospera.
R.E. nº 272 CONVERXENCIA GALEGA: APOIO Á MOCIÓN DE ACIGU SOBRE A ROSCA
DE XEMA.
(Sae o señor Español Otero, 21:45 horas).
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A señora Estévez Álvarez da conta da seguinte moción:
“CORPORACIÓN MUNICIPAL:
MOCIÓN ANTE PLENO DO CONCELLO DE A GUARDA
Dña Carmen Ma García Braga en calidad de Presidenta de la Asociación de
Empresarios de A Guarda ACIGU C.C.A presenta este escrito:
Las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y la Especialidad Tradicional Protegida
(ETG) constituyen un sistema utilizado para el reconocimiento de productos con una calidad
bien diferenciada, características propias y bien diferenciadas de otros.
Nosotros estamos convencidos que el producto ROSCA DE YEMA que
tradicionalmente elaboran las pastelerías de nuestra localidad es de una alta calidad, con unas
cualidades definidas y diferenciadas, con una reputación y fama que se extiende más allá de
nuestra comarca. Hasta el punto de ser asociada de manera directa la ROSCA DE YEMA y
nuestra localidad.
Dado que hay un ámbito geográfico bien marcado, que relaciona nuestra localidad con
el mencionado producto. Pensamos en la necesidad de protegerla para evitar el intrusismo de
una producción industrial que busca aprovecharse de la merecida fama que tiene nuestro
producto artesanal: LA ROSCA DE YEMA DE A GUARDA.
Desde ACIGU C.C.A venimos a proponer al Pleno de A Guarda la siguiente moción:
1| Solicitar a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente la tramitación de la concesión de la especialidad tradicional protegida (ETG), para el
producto Rosca de Yema de A Guarda, elaborado tradicionalmente por las pastelerías locales.
2| Solicitar de la Xunta de Galicia y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente mientras que se tramita la concesión de lo solicitado en el punto anterior, tener un
nivel de protección transitoria para el producto Rosca de Yema de A Guarda.”
(Regresa o señor Español Otero, 21:47 horas).
A señora García Díaz di que non é esa a moción que presentou Converxencia Galega,
contestando a señora Estévez Álvarez que Converxencia Galega apoia a moción de ACIGU
sobre a rosa de xema, e aclarando a secretaria que de acordo co que se ven facendo, as
mocións que non se presentan por grupos municipais poden ser asumidas por un grupo e esta
foi asumida por Converxencia Galega.
A señora García Díaz di que non teñen claro o que se demanda no apartado resolutivo, non
saben se o que se demanda é a Especialidade Tradicional Garantida, pois non coinciden as
iniciais que se poñen na moción co que se demanda, pois a moción pon “ especialidad
tradicional protegida (ETG)”.
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A señora Estévez Álvarez di que o que se demanda é o que di a moción de ACIGU.
A señora García Díaz di que se demanda que sexa unha especialidad tradicional protexida (ETG),
cando debe ser “garantida”, o BNG cre que non é suficiente, pois iso se lle concede a un
produto que se elabora de xeito tradicional, sería mellor demandar a Indicación Xeográfica
Protexida, hai que ser máis ambiciosos, pide que se engada iso.
A señora Estevez Álvarez di que non lle engaden nada, se votará asi, e se todos están de acordo, que
presenten outra moción para mellorar esta.
O señor Fontenla Martínez di que é complicado que lla dean, piden que se estude con calma, pois é un
tema complexo, unha IXP implica moitas cuestións: fabricación con elementos propios do lugar,
diferenzas sustanciais na man de obra, etc. Deberían estudar a mellor opción, entende que Converxencia
Galega non modifique a moción, e pide que se potencie e se protexa, e se busque a mellor opción.
A señora Magallanes Álvarez di que exite a IXP e a ETP, e a proposta é que o Pleno da Guarda solicite a
ETG. Pregunta se quen o pide é o sector, e quere saber que pensa o sector, e se falaron con eles, pois este
Pleno non fabrica as roscas, e quen ten que pedilo é o sector.
Di que en España só hai catro productos que teñan a IXP, e será o sector, e non o Concello, o que teña
que determinar un Regulamento e un Consello Regulador. Isto non é gratuito, e pregunta se o sector está
interesado nisto. Pide a retirada da moción, pois falaron co sector e non sabían nada. Deberá ser o sector o
que solicite a tramitación, se quren facelo, e o Concello o apoiará.
A señora Estevez Álvarez di que non a retiran, ACIGU é unha asociación de comerciantes.
Sometida a votación a moción acadou o 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, Lomba Baz , Vicente Baz, Crespo González e Castro González (oito
votos en contra).
ABSTENCIÓNS: Sres/as. Iglesias Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González
Verde, Vicente Santiago, Fernández Ozores, Lomba Alonso e García Díaz (oito abstencións).
A moción non prospera.
R.E. ºnº 300 CONVERXENCIA GALEGA: PROTECCIÓN PARA O CRUCEIRO DA CAL.
A señora Estévez Álvarez da conta da seguinte moción:
“PROTECCION PARA O CRUCEIRO DA CAL
A situación que está vivendo nestes momentos o Cruceiro da Cal, semellase moito a
aquelas cousas das que todos falamos déla, sabendo que de non protexela, cuidala e mimala,
está cerca de ser o séu final pola cantidades de riscos a que está sometida.
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O incremento do tráfico na zona da Cruzada, especialmente na zona de A Cal, no
espacio da Fonte, fundamentalmente pola cantidade de persoas que acuden o lugar a recoller
auga, o que fai que se incremente a afluencia de vehículos no lugar, que polas características
do mesmo, pon en risco a integridade do Cruceiro.
A alternativa que se plantexa como lóxica solución a esta situación, pasaría pola cesión
ou compra das diversas micro-parcelas existentes a súa veira, para que se procederá a
preparar unha pequeña plazoleta ou mirador donde descansar os maiores do lugar e o mesmo
tempo, trasladar a ese espacio dito Cruceiro.
Por todo o anterior, dende CONVERXENCIA GALEGA, vimos a presentar para o séu
debate e aprobación si procede da seguinte MOCIÓN:
a).- O Concello de A Guarda, procederá a dar inicio as negociacións eos diversos
propietarios das parcelas existentes detrás do Cruceiro da Cal, a fin de buscar finanzamento
para a súa adquisición.
b).- O Concello de A Guarda, procera a redactar un proxecto urbanístico neste espacio.
c).- O Concello de A Guarda, tramitará diante do Departamento de Patrimonio da
Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, para obter os permisos necesarios para a súa
reubicación, así como tamén a Dirección técnica oportuna desa Administración.”
O señor Lomba Alonso di que o cruceiro da Cal está demasiado exposto, deberían
preocuparse máis pola súa integridade, pero ten dúbidas en relación co procedemento, pois
entende que debería haber contactos coa Consellería de Cultura para ver as actuacións.
Apoian a parte da moción na que di que se faga algo maís do que se fixo ata agora, pero cando
menos deberán consultar as alternativas de protección coa Xunta, e e ter especial coidado se
hai movemento do cruceiro, e coas cousas depositadas que forman parte do patrimonio.
A señora Iglesias Ferreira di que o cruceiro está desamparado, o seu entorno podería estar
doutro xeito. Está de acordo coa protección, pero os puntos deberían redactarse doutro xeito,
primeiro o punto 3º; non entende o punto das negociacións cos propietarios, e di que en
terceiro lugar deberá ponerse o punto 2º, o Concello deberá crear unha partida no orzamento
para facelo, e deixa claro que están totalmente a favor da protección do cruceiro.
O señor Alcalde di que eles tamén, pero algunas mocións non habería que traelas. Os
cruceiros deben ser obxecto de protección, están expostos a perigos. Di que protección, sí,
pero deben contar con Patrimonio. Cre que primeiro debería pasar pola Comisión de
Urbanismo, e en relación co punto primeiro, ademáis de mercar os terreos habería que
pagarlles. Pregunta se é posible este tipo de actuación, e se o PXOU o permite, pois igual non.
Esta é unha moción que debería deixarse sobre a mesa, hai un principio de acordo para
protexelo, pero con condicionantes: o PXOU e Patrimonio. Piden que se deixe sobre a mesa oi
votarán en contra.
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A señora Estévez Álvarez pide que se vote.
Sometida a votación a moción acadou o 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, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González Verde, Vicente Santiago e
Fernández Ozores (catorce votos en contra).
ABSTENCIÓNS: Sres/as. Lomba Alonso e García Díaz (dúas abstencións).
A moción non prospera.
R.E. Nº 331 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: MOCIÓN CON MOTIVO DO
ANTEPROXECTO DE LEI ORGÁNICA POLO QUE O GOBERNO DE ESPAÑA PRETENDE
REVISAR A LEXISLACIÓN VIXENTE EN ESPAÑA SOBRE SAÚDE SEXUAL E
REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DO EMBARAZO.
A señora Magallanes Álvarez da conta da seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción
voluntaria do embarazo, recolle a garantía dos dereitos fundamentáis no ámbito da
saúde sexual e reprodutiva, regula as condicións da interrupción voluntaria do embarazo
e establece as correspondentes obrigacións dos poderes públicos.
No seu texto, declárase o dereito de todas as persoas a adoptar libremente decisións
que afectan á súa vida sexual e reprodutiva, sen máis límites que os derivados do
respecto aos dereitos das demais persoas e á orde pública garantido pola Constitución e
as Leis, e reconócese o dereito á maternidade libremente decidido o que implica non só
recoñecer ás mulleres a capacidade de decisión sobre o seu embarazo, senón tamén que
esa decisión, consciente e responsable, sexa respectada.
A Lei, que veu substituir a unha regulación que vinte e cinco anos atrás supuxera un
avance na protección das mulleres, foi elaborada, debatida e aprobada desde o
consenso coa gran maioría dos grupos políticos con representación parlamentaria, tras
o traballo en sede parlamentaria dunha Subcomisión na Comisión de Igualdade na que
se contou coa participación dunha trintena de expertos e considerando as
recomendacións de expertos xuristas e profesionais da bioética e a sanidade. Ademáis,
reforzou a seguridade xurídica na regulación da interrupción voluntaria do embarazo e
incorporou a xurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal Europeo de
Dereitos Humanos así como distintos pronunciamentos, en forma de conclusións e
recomendacións, do Consello de Estado e organismos internacionais de Nacións
Unidas, da Organización Mundial da Saúde, do, Consello de Europa e da Unión Europea.
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O Goberno anunciou unha revisión desta lexislación que representaría un extraordinario
retroceso normativo, social e ideolóxico e volvería situar ás mulleres españolas na
clandestinidade, suprimindo o seu dereito a decidir responsable, consciente e
libremente sobre a súa sexualidade e maternidade, e afectando á súa seguridade
xurídica e á dos profesionais do noso sistema de saúde, así como á garantía no acceso
ás correspondentes prestacións sanitarias.
Neste sentido, o 20 de decembro de 2013 presentouse no Consello de Ministros un
Anteproxecto de Lei Orgánica cuxo contido confirmou, e tristemente superou, as peores
conxecturas acerca dos seus desastrosos efectos sobre a liberdade e os dereitos das
mulleres.
Co Anteproxecto aprobado polo Goberno suprímese o dereito das mulleres a
interromper o seu embarazo no primeiras catorce semanas, considerándose como delito
despenalizado só nos supostos de violación e "grave perigo para a vida ou a saúde" da
muller, privando a esta do seu dereito a decidir sobre a súa maternidade. Suprímese
tamén, por tanto, o suposto de malformacións ou anomalías tetáis incompatibles coa
vida, que tina xustificado a interrupción do embarazo dende os anos oitenta do século
pasado.
Esta norma non só suporá un grave retroceso de máis de trinta anos para a lexislación
española neste ámbito, e o incumprimento de compromisos internacionais en materia de
dereitos sexuais e reprodutivos e de liberdade das mulleres a decidir sobre a súa
maternidade, senón que situaría a España como unha excepción en toda Europa, onde
nos últimos anos ningún país lexislara cara atrás nesta materia, mentres que as mulleres
españolas sufrirán ese retroceso despois de contar cunha das lexislacións máis
avanzadas, máis seguras, con maiores efectos na prevención de embarazos non
desexados e que conseguirá reducir o número de abortos no último ano.
Esta normativa provocou un enorme rexeitamento social da cidadanía española e
europea, das organizacións sociais, profesionais e feministas, e ademáis motivou a
aparición de declaracións de membros do seu propio partido, incluidas as dalgunhas
mulleres que ocupan cargos públicos, discrepando do seu contido, e a crítica de
dirixentes e medios de comunicación no estranxeiro, onde só cultivou a felicitación de
formacións políticas de extrema dereita doutros países.
Por estas razóns, o Concello da Guarda aproba o seguinte acordo:
"O Concello da Guarda insta ó Goberno de España a retirar inmediatamente e non
continuar a tramitación do Anteproxecto de Lei Orgánica polo que pretende revisar a
lexislación vixente en España sobre saúde sexual e reprodutiva e interrupción voluntaria
do embarazo."
Aprobada esta moción darase traslado da mesma ós grupos políticos presentes no
Congreso dos Deputados.”
A señora Estevez Álvarez di que votarán a favor, igual que na anterior.
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A señora García Díaz di que o BNG ten unha moción anterior na mesma liña e votarán a favor.
A señora Iglesias Ferreira di que apoian a modificación da Lei de 2012.
Sometida a votación a moción foi aprobada co seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente 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,
González Verde, Vicente Santiago e Fernández Ozores (seis votos en contra).
(Sae a señora Magallanes Álvarez, 22:10 horas).
R.E. Nº 354 BLOQUE NACIONALISTA GALEGO: MOCIÓN CONTRA A SUBA NAS
TRIBUTACIÓNS DAS PERSOAS AUTÓNOMAS E PEQUENAS EMPRESAS.
O señor Lomba Alonso da conta da seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación económica para moitas persoas autónomas e titulares de PEMES é crítica. Sobre
todo, persisten as dificultades para obter liquidez para a maior parte das empresas galegas (microempresas e pequeñas empresas) para poder continuar realizando a súa actividade.
Esta situación vese agravada na actualidade pola política económica emprendida polo Goberno
central, sobre todo por unha reestruturación financeira que non asegurou que os inxentes
fondos públicos destinados ao apoio do saneamento da banca tivesen como destino final os
sectores produtivos, e dun xeito máis concreto polas últimas decisións adoptadas relativas ao
incremento dos custos sociais, a través do aumento das cotizacións para autónomos e
autónomas.
Así, o Goberno vén de aprobar un considerábel incremento das cotizacións mínimas para as
persoas autónomas que contan con 10 ou máis persoas empregadas no último ano, así como
as persoas traballadoras autónomas incluidas neste réxime especial ao amparo do que
estabelece a disposición adicional vixésimo sétima do texto refundido da Lei xeral da
Seguridade Social, que representa unha suba do 22%, case 60 euros ao mes. A consecuencia
directa desta medida será afondar no estrangulamento económico ás persoas autónomas e a
emprendedoras. Ademáis, o efecto indirecto será a destrución de emprego neste tipo de
unidades económicas ao forzar a que microempresas destas características contraten menos
de 10 persoas.
Por outra banda, tamén se produce un incremento da base mínima para persoas autónomas,
que é a cotización maioritaria en Galiza, que provocará un incremento de máis de 60 euros ao
ano para as mesmas.
Estas medidas aplícanse sen ningún tipo de diálogo co sector, como critican as principais
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asociaciónsáis de persoas autónomas galegas e do Estado.
As implicacións desta suba das cotizacións serán a de dificultar a recuperación económica para
persoas autónomas e pequeñas empresas, mesmo contribuir a unha maior desaparición de pequenas empresas, mentres se limita a súa capacidade de xeración de emprego, principal
problema económico en Galiza e no Estado.
Non ten sentido que se incrementen as cargas sobre estas unidades económicas mentres se
aumentan as axudas a grandes empresas, ao mesmo tempo que se manteñen sobre elas
enormes vantaxes fiscais que impiden ao Estado manter políticas económicas anticíclicas.
Estas mudanzas prodúcense co suposto obxectivo de facer viábel a Seguridade Social, que
para o presente ano terá un déficit de máis de 10.000 millóns de euros. Neste contexto, o
conxunto de reformas que gravarán con máis cargas ás persoas autónomas terán un impacto
de menos de 1.000 millóns, polo que non contribuirá a resolver este problema ao mesmo
tempo que provocará nefastas consecuencias para a maioría de empresas do tecido produtivo.
Mesmo debemos resaltar que o citado déficit ten unha causa directa na acusada baixa de
cotizacións por mor da redución salarial, impulsada polas políticas do Gobernó, sobre todo
desde a reforma laboral.
O mecanismo máis eficaz para a sustentabilidade da Seguridade Social pasa por unha reforma
fiscal e políticas activas de emprego que reduzan a enorme taxa de paro, por asegurar o
mante-mento o nivel salarial de todos e todas as traballadoras, e non por incrementar as
cotizacións aos segmentos máis vulnerábeis do tecido empresarial nun momento que
atravesan serias dificultades económicas.
Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal a adopción do
seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a:
Demandar do Goberno do Estado a un posicionamento contrario a esta suba nas cotizacións para persoas
autónomas e pequeñas empresas.
Demandar do Goberno do Estado aprobar as reformas lexislativas necesarias de cara a promover unha
reforma fiscal verdaderamente progresiva, que grave ás grandes fortunas e grandes empresas, persiga a
fraude fiscal e non incremente as cargas sobre as persoas autónomas e pequeñas empresas.
Por en práctica políticas activas de emprego en Galiza, como mellor mecanismo para garantir a
sustentabilidade da Seguridade Social, con especial incidencia nas políticas sobre a mocidade e as
mulleres, os segmentos máis vulnerábeis para a obtención de emprego.”
(Regresa a señora Magallanes Álvarez, 22:12 horas).
A señora Estévez Álvarez di que están en contra da suba, pois se ataca os máis pequenos.
Botan en falta alguna iniciativa do Concello para axudar ós autónomos e pequenos
empresarios.
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O señor Fontenla Martínez di que, como autónomo, está de acordo en que se baixe e se
reestruture a cotización. Di que indagou o que se fai noutros países, unhas son correctas e
outras non tanto, pero a verdade é que a suba deste ano non é diferente a dos últimos cinco
anos, o único ano que non subiu foi no 2012. En relación cos autónomos societariose os
autónomos que teñen dez persoas a cargo, di que en vez de demandar o que se propón,
deberían pedir que se aprobe unha reforma na que se cotice realmente polo que se gaña,
sobre o que traballe , que o IRPF sexa proporcional ós ingresos,, que se potencie a axilidade
coa que as Administracións paguen ós autónomos, buscar solucións ó IVE de caixa, a
competencia desleal ou o fraude fiscal, pensa que hai cousas máis importantes que esa suba,
que tivo lugar ano tras ano e realizada por gobernos de distinto signo, polo que votarán en
contra.
O señor Español Otero di que votarán a favor.
O señor Lomba Alonso diríxse ó señor Fontenla Martínez e di que se está tan claro, que se
dirixa a Montoro e lle poña esta ideas sobre a mesa, pero o PP non está disposto. Agradece o
apoio do resto dos grupos.
O señor Fontenla Martínez di que o único que fixo algo foi o PP, antes non se fixo nada.
O señor Lomba Alonso di que nin co PP nin co PSOE, pero ó PP non lle interesa, el sabe o que
fixo o PP, e por iso o BNG leva anos pedindo a progresividade no pago de impostos.
Sometida a votación a moción foi aprobada co seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: Sres/as. Domínguez Freitas, Magallanes Alvarez, Español Otero,
Rodríguez González, Lomba Baz, Vicente 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, González
Verde, Vicente Santiago e Fernández Ozores (seis abstencións)
R.E. Nº 355 BLOQUE NACIONALISTA GALEGO: MOCIÓN PARA DECLARAR A GUARDA
CONCELLO LIBRE DE CIRCOS CON ANIMAIS.
O señor Lomba Alonso da conta da seguinte moción:
“MOCIÓN PARA DECLARAR A GUARDA CONCELLO LIBRE DE CIRCOS CON ANIMAIS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A cuestión do respecto cara aos animáis levou a cidadanía a demandar novas accións en
diferentes eidos normativos. O uso de animáis en espectáculos é, quizáis, un dos
aspectos máis surrealistas que teñen lugar no noso país, nomeadamente os circos, que
ofrecen unha imaxe radicalmente distorsionada do que supon a fauna silvestre.
A vida destes animáis nos circos caracterízase polo ¡llámente, o castigo, o medo e o
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cativerio. As exhibicións de animáis nos circos ofrecen tamén unha mensaxe educativa
negativa. Aínda que os espectáculos circenses non amosen condutas de violencia
explícita á vista do público espectador, os actos que os animáis teñen que realizar
durante toda a súa vida non son habituáis nin naturais e, para obrigalos a se
comportaren deste xeito, sométenos a métodos de adestramento baseados no castigo
físico, a privación de alimento e ao ¡llámente do resto dos seus conxéneres.
Os animáis que viven nos circos están obrigados a permaneceren o resto da súa vida
privados de liberdade, atados, engaiolados ou encadeados en camións de traslado,
negando calquera posibilidade de satisfacción das súas necesidades etolóxicas e
naturais. A natureza transitoria dos circos e a vida constante de continamente, privación
de estimulación e frustración da fauna, conduce os animáis a estados neuróticos e
comportamentos repetitivos "estereotipados", como balancear a cabeza ou corpo,
movementos circulares dentro das gaiolas e até automutilacións.
Estes trastornos psicolóxicos chegan a provocar reaccións violentas que poden causar
graves riscos para as persoas en caso de accidente, un extremo que sucedeu en
numerosas ocasións ao longo dos últimos anos.
Un importante número de países e vilas de todo o mundo xa vetaron o uso de animáis
nos circos con base na súa protección e benestar, ao considerar que a súa exhibición e
as condicións de vida suponen unha crueldade, ao mesmo tempo que incrementan o
tráfico ilegal de animáis e a caza furtiva de especies protexidas.
Os circos usan os animáis como reclamo do público infantil. Xulgamos que os pequeños
e as pequeñas deste país, a sociedade do futuro, merecen unha educación baseada en
valores que inclúan o respecto cara aos seres vivos e o contorno.
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da corporación municipal a
adopción do seguinte
ACORDO
- Que este concello non autorice nin promova ou ampare a instalación de circos
con animáis no termo municipal.
- Declarar este A Guarda concello libre de circos con animáis.
- Que o concello non permita a instalación de publicidade de espectáculos
circenses con animáis no termo municipal.
- Notificar este acordó á Xunta de Galiza, aos grupos do Parlamento de Galiza e á
Asociación Animalista Libera.”
O señor Lomba Alonso di que hai que evolucionar como sociedade, non negan os circos, pero
sen animais.
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A señora Estévez Álvarez di que están en contra do maltrato animal, se van abster, porque non
se poñen de acordo, pregunta se tamén o prohibirían se veñen con cans.
O señor Fontenla Martínez di que non hai dúbidas do maltrato nalgúns casos, pero falar de
todos os circos non lle parece, pregunta se estarían falando de todo tipo de espectáculos con
animais, e pregunta a que clase de animais se refiren. Pregunta pola postura do equipo de
goberno, que pasaría se a aproban. Estiveron revisando normativa doutros Concellos, sería
sensato redactar unha Ordenanza na que se puideran regular máis aspectos e facer distincións
entre situacións diversas, pon exemplos como espectáculos con cabalos, que poden ser
considerados como circos con animais neste sentido. Fai referencia ao regulamento de
benestar animal, tanto da Unión Europea como das Comunidades Autónomas, a moción
podería entrar en conflicto nalgúns aspectos. Pregunta polos tipos de animais, e di que foi moi
discutido.
O señor Español Otero di que o señor Fontenla Martínez é unha autoridade nesta tema,
deixouno abraiado. Di que hoxe mesmo entrou no Concello unha solicitude de circo, non hai
Ordenanza reguladora, e ten dúbidas sobre os tipos de animais, pensan que o mellor é
sentarse e falar debidamente, pois ten un contido humán e non ideolóxico, non deberá
aprobarse así, non deron chegado a un posicionamento unánime. Pide que se deixe sobre a
mesa, ou votarán que non, sen que isto supoña que nun futuro voten algo similar, pero sen
contrastar e sen estudialo, non teñen elementos de xuizo para apoiala.
O señor Lomba Alonso di que a moción é clara, falan de circos con animais, convidan ao PP
para que presenten unha moción, hai lugares en que se acordou, insta a que se poñan a
traballar nesta Ordenanza, eles o teñen claro.
O señor Español Otero pregunta que pasaría cunha demostración canina da Guardia Civil,
contestando o señor Lomba Alonso que a moción se refire a circos, o teñen claro.
O señor Fontenla Martínez di que cada país ten unha normativa, e o que se limita son os tipos
de animais, pero haberian de ter coidado con outras actuacións, e pon como exemplo un
carrusel con ponis. Di que non se sentiría cómodo votando a moción e despois ver que se
permiten outras actuacións, polo que votarán en contra.
O señor Lomba Alonso di que o PP presente unha moción, contestando o señor Fontenla
Martínez que hai normativa e existe o control do Seprona, e hai circos con animais que non
coartan a liberdade e son completamente aptos, sinalando o señor Lomba Alonso que nese
aspecto discrepan.
Sometida a votación a moción acadou o 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, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González Verde, Vicente Santiago e
Fernández Ozores (catorce votos en contra).
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ABSTENCIÓNS: Sra. Estévez Álvarez (unha abstención).
A moción non prospera.
(Saen os señores Español Otero e González Verde, 22:35 horas).
R.E. Nº 356 Do BNG: MOCIÓN PARA DEMANDAR A TITULARIDADE PÚBLICA E
DISPOSICIÓN UNIVERSAL DO PATRIMONIO ARTÍSTICO DAS ANTIGAS CAIXAS DE
AFORRO GALEGAS.
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Froito do traballo e do esforzo de miles de galegas e galegos que depositaron os seus
aforras nas caixas galegas, estas, cumprindo só unha pequena parte da súa obrigada
función social, foron capaces de acumularen unha colección de obra plástica e de
inmóbeis que representan gran parte da nosa creación artístico-cultural desde fináis do
século XIX até os nosos días.
Este patrimonio mostra o alto nivel que o pobo galego acadou na expresión artística, e
conforma a nosa historia e a nosa identidade colectiva. Tamén constitúe un activo
económico que as galegas e galegos xa pagaron cunha mínima parte das ganancias
producidas polos seus cartos, cando non con eles directamente (accións preferentes ou
subordinadas). Para alen disto, este patrimonio ten unha enorme capacidade potencial
como instrumento educativo e formativo e mesmo pode xerar ingresos cunha proposta
de exhibición e de xestión acaída.
Aínda que a declaración destas obras como Ben de Interese Cultural é unha medida
positiva, non é suficiente para evitar a súa venda, a privatización, a disgregación ou a
saída de Galiza. Así, a privatización das caixas galegas pode provocar o espolio e a
deslocalización deste ben propiedade de todo o pobo galego. A Xunta de Galiza ten a
obriga legal e moral de velar pola integridade, pola conservación, pola posta en valor e
polo rendemento económico deste patrimonio e de evitar por todos os medios o espolio
desta riqueza agora en mans de Novagalicia Banco, mais aínda cando dita entidade
acaba de ser alleada a unha entidade privada que ten o seu centro de decisión fóra do
país.
A sociedade galega debe ser consciente deste feito e do risco que corre o patrimonio
cultural e artístico galego depositado naquela entidade financeíra, e achegar o seu
esforzó para defender a súa lexítima propiedade e o seu dereito a gozar desta obra
artística, demandando da Xunta de Galiza que tome con urxencia todas as medidas para
garantir que o patrimonio cultural e artístico existente en Novagalicia Banco sexa de
titularidade pública.
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da corporación municipal a
adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a
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Que sexa de titularidade pública a totalidade do patrimonio artístico das antigas
caixas de aforro.
Manter a sede deste patrimonio en Galiza.
Garantir a súa visitabilidade e acceso público”.
(Regresa o señor González Verde, 22:37 horas).
A señora Estévez Álvarez di que votarán a favor, están de acordo en defender o patrimonio
galego.
A señora Iglesias Ferreira di que a Xunta está levando a cabo todas as medidas posibles para
garantir as protección deste patrimonio tan valioso, e así no mes de outubro xa incoou tres
expedientes paralelos pero independientes para a declaración de ben de interese cultural do
mesmo. Isto é unha medida positiva pois supón a máxima protección posible que se pode dar,
supón unha protección inmediata para non desmembrar este patrimonio. Non se opoñen, o PP
tamén demanda a titularidade pública deste patrimonio, votarán a favor.
(Regresa o señor Español Otero, 22:38 horas).
O señor Lomba Baz di que espera que se poida facer e que o tema sexa resolto antes da
venda do banco.
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, Lomba Baz, Vicente Baz, Crespo González, Castro González, Iglesias
Ferreira, Rodríguez Amenedo, Fontenla Martínez, González Verde, Vicente Santiago,
Fernández Ozores, Lomba Alonso, García Díaz e Estévez Álvarez (dezasete votos a favor).
PUNTO 10º.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS DE CONVERXENCIA GALEGA
A señora Estévez Álvarez di que as presentará por escrito.
ROGOS E PREGUNTAS DO BNG:
O señor Lomba Alonso fai os seguintes rogos e preguntas:
1.- O BNG presentou un escrito sobre o dispostivo e operativo de emerxencia levado a cabo o
día 6 de xaneiro, pide que lle contesten os escritos, pois ten unha relación de escritos non
contestados.
O señor Alcalde di que lle contestará por escrito a próxima semana.
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Neste momento se produce unha interrupción por parte do público asistente, que quere facer
unha intervención, e o señor Alcalde recorda que de acordo co Regulamento Orgánico do
Pleno, estas intervención teñen que cumprir uns requisitos, e se deberán facer ó remate do
Pleno, e en todo caso, previa reunión dos voceiros
(Sae a señora Estevez Álvarez, 22:45).
2.- Pregunta polo aparcamento na urbanización Castelo de Santa Cruz, e pide unha explicación
polo lume que se produciu, xa o denunciaron, está no Parlamento Galego, e se refire ós
depósitos de gas natural, con instalación eléctrica e o contorno descoidado. Houbo un incendio
e pide aclaracións, pois hai un serio perigo no lugar, é unha bomba de reloxería, espera non ter
que lamentalo, pide seriedade.
3.- Di que é a enésima vergonza, o sistema audiovisual do Centro Cultural, non hai acto no que
non funcione. Di que o Concello ten que dar unha prestación óptima, e somos o “hazmerreir” de
todo o país,pois hai eventos internacionais que hai que tomarse en serio. Di que non o están
facendo ben, pide que non se repita e que busquen unha solución.
(Regresa a señora Estevez Álvarez, 22:50).
4.- Pregunta para cándo os orzamentos, pois están funcionando cos do ano 2012, e non é
propio dun goberno, basta xa de botar balóns fora con desculpas de biaxas do persoal, pois “ a
culpa sempre é de todos menos miña”. Non vale falar de hai anos, pois ningún ano os
presentaron en tempo e forma.
ROGOS E PREGUNTAS DO PP:
A señora Iglesias Ferreira fai os seguintes rogos e preguntas:
1.- Pregunta por unas obras na estación marítima, agora que se está tramitando a concesión.
2.- Fai referencia á perigosidade do Castelo, hai unha semana, nas vallas cara ó mar, a estera
de brezo estaba tirada, e hai unha altura considerable. Piden constancia
3.- PIde que dean unha solución ó cruce do Banco Pastor, pola existencia de sinal vertical e
horizontal, houbo un atropleo e un accidente alí despois de avisalo, pois non se había
cambiado.
(Sae a señora Vicente Baz, 22:52).
4.- Pregunta se os paneis informativos do Castelo se van a cambiar, contestando o señor
Español Otero que se van colocar.
5.- No Pleno de setembro falaron da avería dun camión de lixo, se dixo que non existira, pero
hai facturas de averías, polo que é curioso.
O señor Español Otero di que onte houbo otras, pero a avería á que se refire foi dun camión de
GESECO, mentras que a factura é dun vehículo do Concello.
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(Regresa a señora Vicente Baz e sae a señora García Díaz, 22:55).
6.- Hai unha demanda dende Camposancos, polo mal estado do camino de Salgueiró,
contestando o señor Español Otero que está reparado. A señora Iglesias Ferreira pregunta
cpolo camino da Galapa, e o señor Español Otero di que están esperando a que o tempo o
permita.
7.- Pide que se atendan as necesidades imperiosas dos equipos de futbol, presentarán un
escrito para indicalas.
(Regresa a señora García Díaz, 22:57).
O señor Fontenla Martínez fai os seguintes rogos e preguntas:
1.- En relación co mencionado antes, sobre o incendio no Castelo de Santa Cruz, ó estado das
vallas do Castelo,di que é un perigo, debería tapiarse, pode ser tóxico. Pide que se tomen as
medidas ou se fagan tomar.
O señor Español Otero di que o valado se colocará o luns, a empresa está en concurso de
acreedores.En relación co Castelo, sempre tiveron claro que tiñan que paliar o déficit de
seguridade, Patrimonio aprobou un proxecto, e se mandou como proxecto complementario a
Madrid, que di que deberá presentarse na nova concvocatoria. Tiveron que lidiar con
Patrimonio en relación coa valla, metálica ou de brezo, pois eran conscientes de que a zona é
perigosa. Nos días que tivo coñecemento que caíra, se reparou e non se abriu o Castelo ó
público durante eses días, pensa que agora mesmo está en prefecto estado.
(Sae o señor Lomba Baz, 23:00 horas).
A señora Iglesias Ferreira di que fala de hai dous domingos, contestando o señor Españo Otero
que terían que avísalo nese momento, ese tipo de valla foi a que autorizou Patrimonio,
calquera Castelo ten elementos perigosos, comparten as inquedanzas, hai que mellorar a
seguridade.
(Regresa o señor Lomba Baz, 23:02 horas).
Neste momento se produce unha interrupción por parte dunha persoa do público asistente, que
actúa en nome dos afectados polas participación preferentes, dan
“PREGO E PREGUNTAS DA PLATAFORMA DE AFECTADAS POLAS
PREFERENTES E SUBORDINADAS DO BAIXO MIÑO
O 18 de febreiro de 2013 o gobernó español presidido por Mariano Rajoy, a través do FROB,
fixo que Galiza perderá o control definitivo de NovaGalicaBanco, principal entidade financeira
que quedaba en pé e que xestiona o 40% do aforro dos galegos e galegas, entregando a
entidade a un pequeño banco venezolano pola irrisoria cantidade de 1.000 millóns de euros a
pagar en cómodos prazos de aquí a 2018.
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Hai ano e medio, o presidente da Xunta, o Sr. Feijóo afirmaba que se ía buscar unha solución
para as preferentes e subordinadas, pero hoxe o problema está sen solucionar porque,
lembramos novamente, faltan por devolver 500 millóns a 35.000 persoas. En todo este tempo o
Sr. Feijóo nin tan sequera se dignou recibir unha representación das plataformas. Resulta
indignante a ¡rresponsabilidade do presidente da Xunta que se declara "tranquilo e satisfeito
polo desenlace" da venda do banco.
Recordamos que as demandas xudiciais son única vía aberta para os estafados, despois de
ser abandonados á súa sorte polas administracións públicas tralo proceso de canxe e quitas
obrigatorias e o remate da arbitraxe, e que están a resultar maioritariamente favorabeis aos
afectados.
Lamentamos que nestes días o Conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde,
rexeitara unha entrevista que os afectados tiñan solicitada coa escusa de ter a axenda moi
ocupada e que o Vicepresidente e Conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, non se dignara a
contestar ante a mesma solicitude de reunión. O mesmo que fixo o Sr. Feijóo desde fai ano e
medio. E o Ministro de Guindos tampouco tivo a ben recibir aos afectad@s.
Agora que a venda-agasallo está consumada, queremos dicir que aos actuáis donos de
NovaGaliciaBanco (o FROB e o Ministerio de Economía), e aos futuros directivos de
BANESCO mercaron un banco, pero tamén mercaron un problema: ese problema son os
estafados coas preferentes e subordinadas.
E como a día de hoxe aínda non se dignou a contestar o Presidente de Banesco, Sr. Escotet,
despois de facer pública a súa promesa de acadar unha solución a esta estafa masiva dando
de prazo até o 31 de marzo,e, pondo en dúbida as súas verbas porque entre outras cousas o
control do Consello de Administración de NGB está en mans do FROB e o Ministerio de
Economía. Polo tanto:
PREGAMOS
Ao Alclade do Concelllo de A Guarda a que leve a cabo a retirada das contas que o
Concello manten en Novagaliciabanco se o novo dono , Sr. Escotet, non cumpre a súa
promesa de dar unha solución a esta estafa antes do 31 de marzo, trasladando este acordó por
escrito a dita entidade, e tamén á plataforma de afectados polas preferentes e subordinadas do
Baixo Miño.
PREGUNTAMOS
Se é posíbel que se lie remita copia a esta plataforma do acordo asinado pola
Corporación Municipal da Guarda no cal se condena a represión sofrida e, onde se solicita a
retirada das sancións impostas aos afecatdos polas preferentes, e, a súa vez, se se nos pode
informar das xestións feitas despois de asinar este acordo?”
O señor Alcalde pide que lle faciliten unha dirección para remitilo.
Polo representante dos afectados se explica a situación dos xuizos pendentes dalgúns
afectados, e pide que por todos os grupos se condee esta situación.
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Neste momento se produce a intervención dunha persoa do público, en representación dos
emigrantes retornados, quen agradece que se votara unha moción no seu favor, e pregunta se
contestaron algo, supón que non, di que está nas súas mans actuar, pois os papeis non valen,
deben facelo de viva voz, expoñendo a situación real e as dificultades da nova normativa e da
falta de información.
Intervén o señor Alcalde e di, en relación cos emigrantes retornados, que fará chegar a súas
peticións ós seus compañeiros. En relación cos afectados polas preferentes, di que hoxe non
se atreve a votar o acordo proposto, pola existencia de moitas domiciliacións a través desa
entidade bancaria, terían que falar con Tesorería e saber o quebranto que suporía, pois igual
se intenta solucionar e se crea outro problema, queren consultalo con Intervención, Tesorería e
SCI, polo que propón recabar o luns os informes deses departamentos, convocar ós voceiros e
adoptar a postura pertinente.
O señor Lomba Alonso pide que se pida ese informe sen dilación.
A señora Iglesias Ferreira, en relación cos afectados polas participación preferentes di que
neste Concello non se produciron denuncias nin houbo problemas, se tratou de dialogar e se
votou a anterior moción. En relación cos emigrantes retornados, explica as actuacións que se
están levando a cabo, ían recabar información e tratarán de que chegue a bo porto.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo á vintetrés horas e corenta e cinco minutos o
Sr. Presidente levanta a sesión, de todo o que eu, como Secretaria, dou fe.

Visto e Prace
O Alcalde - Presidente,

A Secretaria,

José Manuel Domínguez Freitas

Julia María Carrasco González-Alegre
ANEXO

RESPOSTA ÁS PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR CONVERXENCIA
GALEGA (RE 680 10 FEBREIRO DE 2014).
1.- ¿Cómo va la elaboración de la ordenanza municipal sobre vallas y otros elementos
publicitarios? Se aprobó su elaboración en Julio del 2011.
Está paralizada.
2.- ¿Cuántas altas de oficio de vados se han producido en estos tres últimos
años?
¿Cuántas bajas de vados se han producido en estos tres últimos años?

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

36

C O N C E L L O
A GUARDA
(PONTEVEDRA)

As altas de vados nos tres últimos anos foron 27; as baixas, 17.
3.- Se le ha puesto alguna multa a los furgones de seguridad que paran encima de las aceras.
¿Cuántas multas se han puesto? ¿Se ha cobrado alguna multa?
¿A cuánto asciende el importe por este motivo?
Imposible sabelo. As multas impóñense a unha matrícula, non a un tipo de vehículo.
4. ¿Por qué no está señalado el cuadro eléctrico, con su correspondiente señal de peligro en
el acceso al Castillo de Santa Cruz, por la puerta de acceso a la "Puerta de Socorro"
(acceso por Donantes de Sangre)?
¿Qué instalación eléctrica hay allí enterrada?
¿Cuándo se concedió el permiso para la instalación allí enterrada, y que empresa es la
propietaria del mismo?
Ese cadro está perfectamente pechado. Perto del hai un transformador da urbanización.
5. ¿Qué canon anual por saneamiento de aguas residuales abona la Entidad Local Menor de
Camposancos?
¿Existe algún convenio, o similar, entre el Concello de A Guarda y la Entidad Local Menor
de Camposancos para la presentación del servicio de tratamiento de aguas residuales en la
EDAR de A Guarda?
¿En qué fecha abona en las cuentas municipales de A Guarda la Entidad Local Menor de
Camposancos el canon de saneamiento en los últimos cinco años?
¿Qué cantidad volumétrica aporto en aguas residuales a la red del alcantarillado en los
últimos cinco años la Entidad Local Menor de Camposancos?
O canon anual por saneamento suprimiuno a Xunta no 2012. O canon de saneamento de
antes é agora canon da auga. O Concello non ten información deste concepto, respecto
da Entidade, xa que é un imposto da Xunta.
6. Se ha tomado alguna medida con el vehículo 1001FSS para que no pase tanto por el taller,
porque a fecha 29 de noviembre del 2013, los gastos en reparaciones han crecido un 15%
respecto al año anterior.
Os vehículos municipais pasan polo taller cando é preciso, e canto máis vellos son máis
reparacións precisan.
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RESPOSTA ÁS PEGUNTAS FORMULADAS POLO BNG:

1.- O BNG presentou un escrito sobre o dispostivo e operativo de emerxencia levado a cabo o
día 6 de xaneiro, pide que lle contesten os escritos, pois ten unha relación de escritos non
contestados.
Xa foi contestada tal e como se comprometera no pleno.
2.- Pregunta polo aparcamento na urbanización Castelo de Santa Cruz, e pide unha explicación
polo lume que se produciu, xa o denunciaron, está no Parlamento Galego, e se refire ós
depósitos de gas natural, con instalación eléctrica e o contorno descoidado. Houbo un incendio
e pide aclaracións, pois hai un serio perigo no lugar, é unha bomba de reloxería, espera non ter
que lamentalo, pide seriedade.
O incendio foi no aparcamento soterrado e por testimonio dos membros do GES que
actuaron ardeu un plástico de envoltorio dun palé e unha bovedilla de poliespán, polo
que non houbo perigo para outras instalacións.
3.- Di que é a enésima vergonza, o sistema audiovisual do Centro Cultural, non hai acto no que
non funcione. Di que o Concello ten que dar unha prestación óptima, e somos o “hazmerreir” de
todo o país,pois hai eventos internacionais que hai que tomarse en serio. Di que non o están
facendo ben, pide que non se repita e que busquen unha solución.
Non estamos de acordo co portavoz do BNG ao dicir que “non hai acto no que non
funcione”. De momento non temos recibido ningunha queixa formal de ningunha
asociación ou organización no sentido de que indica o portavoz do BNG.
O equipamento do Centro Cultural mellorou moito nos últimos anos, e coidamos que
está a altura de calquera outro equipamento de calquera local das mesmas
características. Non estamos en absoluto de acordo coa expresión “somos o
“hazmerreir de todo o país”. O equipamento é de moi boa calidade e, manexado por
quen coñece o seu funcionamento e tomando a precaución de facer as probas
pertinentes, funciona moi ben.
Temos constancia de que o fallo ao que se refire o portavoz do BNG foi responsabilidade
da organización do acto. O concello cedeu o Centro Cultural e o uso do equipamento
audiovisual aos organizadores do evento ao que se refire.
De calquera maneira, seguindo a recomendación do portavoz do BNG de buscar unha
solución a este tipo de problemas, que en boca de quen quere facer dano ao Concello
pode servir para criticar a institución sen preocuparse por coñecer a verdade. A
concellería de cultura decidiu non volver a ceder o equipamento audiovisual do Centro
Cultural aos organizadores dos actos, salvo que estes conten con un experto acreditado
neste tipo de equipamento. O equipamento audiovisual será manexado por responsables
municipais nas condicións que se establezan nun regulamento que se elaborará a tal
efecto.
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4.- Pregunta para cándo os orzamentos, pois están funcionando cos do ano 2012, e non é
propio dun goberno, basta xa de botar balóns fora con desculpas de biaxas do persoal, pois “ a
culpa sempre é de todos menos miña”. Non vale falar de hai anos, pois ningún ano os
presentaron en tempo e forma.
Como Vde. sabe está elaborándose. De feito, foille entregado a Vdes. un borrador para o
seu estudio.
RESPOSTA ÁS PEGUNTAS FORMULADAS POLO PP:
1.- Pregunta por unas obras na estación marítima, agora que se está tramitando a concesión.
A Estación Marítima do Pasaxe requeríu arranxos para evitar o seu deterioro dadas as
deficiencias da construcción.
2.- Fai referencia á perigosidade do Castelo, hai unha semana, nas vallas cara ó mar, a estera
de brezo estaba tirada, e hai unha altura considerable. Piden constancia.
Por mor dos temporais, houbo que repoñer o valado en diversas ocasións. Cando tiña
perigosidade, o Castelo permaneceu pechado. Agora está reparado.
3.- PIde que dean unha solución ó cruce do Banco Pastor, pola existencia de sinal vertical e
horizontal, houbo un atropleo e un accidente alí despois de avisalo, pois non se había
cambiado.
Está correxido.
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