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

ACTA Nº 2

DATA DA SESIÓN: 01.04.2016
LUGAR: SALÓN DE PLENOS

PLENO DO CONCELLO

CARACTER:
ORDINARIA

HORA: 20:00 HORAS

CONVOCATORIA:
PRIMEIRA

PRESIDE: D. ANTONIO LOMBA BAZ – ALCALDE (PSdeG – PSOE)
ASISTENTES:
Dª. Mª MONTSERRAT MAGALLANES ALVAREZ
D. MIGUEL A. ESPAÑOL OTERO
Dª. ELENA BAZ RODRIGUEZ
D. MANUEL JAVIER CRESPO GONZALEZ
Dª. Mª TERESA VICENTE BAZ
D. PAULINO RODRÍGUEZ GONZALEZ
Dª. Mª DE LA CONCEPCIÓN ORTEGA MARTINEZ
D. JOSÉ CARLOS CASTRO MARTINEZ
D. ROBERTO JOSÉ ALVAREZ CARRERO
Dª. ELENA ACEVEDO ROLÁN
D. OSCAR ALONSO ALVAREZ
D. ANGEL LUIS BAZ VICENTE
D. XAN LOIS LOMBA ALONSO
Dª. Mª MERCEDES MARTINEZ VAZQUEZ
D. CELSO J. RODRIGUEZ FARIÑAS
Dª. Mª DE FÁTIMA IGLESIAS FERREIRA

PsdeG-PSOE
PsdeG-PSOE
PsdeG-PSOE
PsdeG-PSOE
PsdeG-PSOE
PsdeG-PSOE
PP
PP
PP
PP
PP
BNG
BNG
BNG
CG
Non Adscrita

JOSE CARLOS MARTINEZ CRESPO
ANA LLORCA MANEIRO

SECRETARIO ACCTAL.
INTEVENTORA XERAL

PUNTO 1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (ORDINARIA DE
29.01.2016).
O sr. Alcalde pregunta os concelleiros se teñen algunha observación que facer á
acta da sesión plenaria do día 29 de xaneiro de 2016

A sra. Iglesias Ferreira di que falta unha intervención súa respecto á moción dos
bombeiros forestais. Di tamén que hai un erro na orde das preguntas. Engade que
non aparecen respostadas algunhas preguntas: sobre a retirada do bolardo na rúa
Ourense; sobre a apertura do centro de interpretación do Castelo de Santa Cruz
que o Alcalde contestou que se abriría a primeiros de verán; sobre á iluminación do
arbol de nadal. Por estes motivos non vai a aprobar a acta.
O sr. Rodriguez Fariñas di que non se lle contestaron as súas preguntas polo que
vai votar en contra da acta manifestando que non cre nos erros técnicos.
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O Sr. Lomba Alonso di que faltan unha serie de preguntas polo que dita acta está
incompleta pero van votar a favor e entenden que poidan producirse erros técnicos.
A sra. Ortega Martinez di que faltan respostas a algunha das súas preguntas pero
que entenden que poidan producirse erros técnicos.

Sometida a votación a acta do 29.01.2016, foi aprobada cos VOTOS A FAVOR:
dos Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz Rodriguez, Crespo
Gonzalez, Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez, Ortega Martínez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente, Lomba Alonso e Martínez Vazquez,
(quince votos a favor) e CO VOTO EN CONTRA dos Sres./as Rodriguez
Fariñas e Iglesias Ferreira (dous votos en contra).
PUNTO 2.- DAR CONTA DOS DECRETOS
A señora Iglesias Ferreira dase por enteirada e di que fará algunha cuestión sobre eles no
apartado de rogos e preguntas.
O señor Rodriguez Fariñas dase por enteirado.
O sr. Baz Vicente dase por enteirado.
A sra. Ortega Martínez dase por enteirada.
O sr. Español Otero dase por enteirado.
PUNTO 3.- PROPOSTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO RECOÑECEMENTO
EXTRAXUDICIAL Nº 3/2016.
O sr. Alcalde da lectura da seguinte:
PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vistos os documentos que integran o expediente e considerando que na súa
tramitación cúmprense os requisitos que sinala a lexislación vixente nesta materia
(artigo 60 do Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, e o artigo 50 do Real Decreto
2.568/86, de 28 de novembro e visto, así mesmo, o Informe de Intervención,
proponse a adopción dos seguinte acordos,
1º) Levantar o reparo nº 17/2016 emitido por intervención.

2º) Aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito 3/2016.
ABRESE O DEBATE

Neste momento abandona a sesión o Sr. Rodriguez Fariñas.
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A sra. Iglesias Ferreira di que hai un informe de intervención moi desfavorable que vai no
mesmo sentido que os anteriores informes sobre a recoñecementos extraxudiciais.
Aparecen facturas non amparadas por expedientes de contratación. Aparecen
contratacións con comunidades de bens. Di que os concelleiros atópanse nunha
encrucillada neste asunto porque ela quere que se pague as persoas que prestaron o
servizo. Di que non vai votar este punto.

O sr. Baz Vicente di que a propia interventora advirte de que, no caso de aprobar este
recoñecemento, o crédito para este exercizo verase mermado e poida ser insuficiente para
cubrir o gasto do ano 2016. Estanse facendo as cousas mal e de forma reiterada polo que
non poden votar a favor. Na comisión de contas se falaba de que había dúas facturas de
SOGAMA que o equipo de goberno xustificaba que se debían a imprevistos, ainda que eles
cren que o servizo de recollida de lixo non ten imprevistos. Tamén di que o equipo de
goberno indicou que a subida do 34% das taxas dos recibos de SOGAMA causou ditos
gastos imprevistos, e o BNG cre que iso non é certo porque esta subida xa é do ano 2014.
Remata dicindo que o voto do BNG non vai ser a favor polas formas que emprega o equipo
de goberno pero entenden que os servizos prestados hai que pagalos polo que se van
abster.

A sra. Ortega Martinez di que o PP está preocupado polos recoñecementos extraxudiciais
porque implican o levantamento dun reparo. Di que no seu grupo hai liberdade de voto e
por eso hai catro concelleiros que se van a abster e un vai votar en contra. Entende que é
responsabilidade dos concelleiros tomar este tipo de decisións.
VOTACIÓN

Sometida a votación a proposta é aprobada cos VOTOS A FAVOR dos Sres/as. Lomba
Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz e
Rodríguez Gonzalez (7 votos a favor) , CO VOTO EN CONTRA do Sr. Alvarez Carrero e
a ABSTENCIÓN dos sres/as Ortega Martínez, Castro Martinez, Acevedo Rolán, Alonso
Alvarez, Baz Vicente, Lomba Alonso, Martinez Vazquez (7 abstencións).
A sra. Iglesias Ferreira non vota e o sr. Rodriguez Fariñas non está presente na votación.
Incorpórase o sr. Rodriguez Fariñas
PUNTO 4.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA
ORDENANZA REGULADORA DA CONCESIÓN DE AXUDAS INDIVIDUAIS A
DEPORTISTAS GUARDESES.
O sr. Alcalde da lectura da seguinte proposta:
Visto que na sesión plenaria de 27 de novembro de 2015 foi aprobada inicialmente a
Ordenanza reguladora da concesión de axudas individuais a deportistas guardeses, e que foi
exposta ó público polo periodo de 30 días dende a súa publicación no BOP nº 236 de 7 de
decembro de 2015.
Praza do Reló, 1 – 36780 A Guarda (Pontevedra). Telf.: 986-61.00.00 – Fax: 986-61.02.83 – Correo Elect.: aguarda@aguarda.es

3

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

Visto que trala sesión da Comisión de Asuntos Económicos celebrada o pasado día 29 de
marzo de 2016 acordouse modificar o texto do artigo 6.4 de dita ordenanza e estudiadas as
alegacións formuladas durante o periodo anteriormente sinalado,
de acordo co artigo nº 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de réxime local,
propoño ó pleno adopción do seguinte acordo:
1.- Corrixir o erro na numeración do artigo 4º.
2.- Estimar as seguintes alegacións:

a) alegación formulada por D. Celso Rodriguez Fariñas en calidade de concelleiro de
Converxencia Galega no escrito RE 276 de 14 de xaneiro de 2016, de rincorporación dos
textos propostos nos puntos 4º e 5º do artigo quinto da ordenanza.
b) alegación formulada por Dna. Mª Concepción Ortega Martinez en calidade de portavoz do
grupo municipal do Partido Popular no escrito RE 327 de 18 de xaneiro de 2016, de
modificación do apartado 1º do artigo sétimo no sentido seguinte:
“4.- Poderán realizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con
carácter previo á xustificacion, como financiación necesaria para poder levar a cabo
as actuacións inherentes á subvención. Para poder ser beneficario de estos
anticipos deberá presentarse garantía na forma que se determine na convocatoria.”
c) alegación formulada por Fátima Iglesias Ferreira en calidade de concelleira non
adscrita (RE 322 de 18 de xaneiro de 2016) referente á necesariedade da
transferencia bancaria para facturas superiores a 150 euros. a
3.- Desestimar as seguintes alegacións:

a) o resto das alegacións formuladas por D. Celso Rodriguez Fariñas en calidade de
concelleiro de Converxencia Galega no seu escrito RE 276 de 14 de xaneiro de 2016
posto que cambian o espírito e sentido da ordenanza.

b) as alegacións formuladas por Dna. Mª de Fátima Iglesias Ferreira en calidade de
concelleira nos adscrita no seu escrito RE 322 de 18 de xaneiro de 2016, unhas
porque cambian o espírito e sentido da ordenanza e outras porque xa foron
incorporadas nas alegacións doutros grupos nun sentido semellante.
c) a alegación formulada por Dna. Mª Concepción Ortega Martinez en calidade de
portavoz do grupo municipal do Partido Popular no escrito RE 327 de 18 de xaneiro
de 2016 referida ós baremos posto que non ven redatada integramente e pola
complexidade que deriva da súa inclusión.

4.- Modificar a redacción do artigo 6.4 da Ordenanza reguladora de concesión de axudas
indivisuais a deportistas guardeses de tal xeito que a súa redacción definitiva será:
“6.4.- Para o estudio das solicitudes constituirase unha Comisión de Avaliación
integrada polos membros que determine a correspondente convocatoria, entre os
que se incluirán cando menos unha persoa proposta por cada un dos grupos
políticos con representación municipal. Unha vez avaliadas, a Comisión de
Avaliación emitirá informe no que se concrete o resultado da avaliación efectuada.”
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5.- Aprobar definitivamente a Ordenanza reguladora da concesión de axudas individuais a
deportistas guardeses coa incorporación das modificacións derivadas da estimación das
alegacións sinaladas e do acordo da Comisión de Asuntos Económicos, quedando redactada
como se indica no anexo 1 que pasa a formar parte desta proposta.
5.- Ordear a publicación do texto íntegro da ordenanza no Boletín Oficial de Pontevedra en
cumprimento do artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Réxime
Local.
A Guarda, 1 de abril de 2016.
O Alcalde

Antonio Lomba Baz”
ABRESE O DEBATE.
A sra. Iglesias Ferreira di que ela presentou varias alegacións e agradece que se
tivera en conta unha delas tal e como ven de ler o sr. Alcalde. Agradece tamén que
a última hora se considerase e incluise o punto da representación dos grupos
políticos na comisión de valoración.

O sr. Rodriguez Fariñas di que non se pode desestimar algo porque rompe o
espíritu. Por outro lado recorda que non se puido chegar a un acordo tras horas de
reunións e que, en cambio, conseguiuse ese consenso nunha reunión informal
despois da Comisión de Asuntos Económicos. Di que se alegra desto e que o
fundamental é que quedou claro que as imposicións non van a ningún lado. Di que
ainda ten algunha dúbida co texto final pero que hai que esperar acontecementos.
O sr. Lomba Alonso di que van votar a favor e que se alegra do acordo o que se
chegou entre todos e sinala que as ordenanzas non son “as tablas de Moisés” e que
se non funciona ben haberá que cambiala.

A sra. Ortega Martinez di que se lle aceptou a alegación sobre o adianto da
subvención e que o agradece. É moi importante que esta ordenanza saia adiante e
que se faga a convocatoria ó antes posible.

O sr. Crespo Gonzalez agradece o apoio prestado e asume o compromiso de que en
canto entre en vigor esta ordenanza sairá a convocatoria.
VOTACION

Sometida a votación a proposta é aprobada pola UNANIMIDADE dos presentes:
Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez,
Vicente Baz,Rodríguez Gonzalez, Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente, Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez
Fariñas e Iglesias Ferreira (17 votos a favor).
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PUNTO 5.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E RECOLLIDA
DE LIXO.
O Sr. Alcalde di que se retira este punto. Explica que nun primeiro momento por
parte da interventora se lle dixo que non era necesario que ela informara este
regulamento. Posteriormente, trala reunión de asuntos económicos informoulle que,
como o regulamento recolle sancións, sí que se fai necesario o seu informe. Neste
informe a interventora municipal conclue que as contías das sancións non son
correctas polo que a Alcaldía decide deixar este punto sobre a mesa ata que se
corrixan os erros.
O sr. Rodriguez Fariñas pide que se aproveite para traballar tamén na ordenanza
reguladora das taxas e que se traian ó próximo pleno as dúas cousas.

O sr. Alcalde detalla as cantidades que se reflexan nas leis para as sancións que se
recollen no regulamento.
PUNTO 6.- DAR CONTA DO
ORZAMENTARIO 2017 – 2019.

ENVÍO

Ó

MINISTERIO

DO

PLAN

O sr., Alcalde pregunta ós concelleiros se se dan por enterados deste punto ó que
responden todos eles afirmativamente.

PUNTO 7.- DAR CONTA DO DECRETO DE LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA
DO 2015.

O sr., Alcalde pregunta ós concelleiros se se dan por enterados deste punto ó que
responden todos eles afirmativamente.

PUNTO 8.- DAR CONTA DO ENVÍO Ó MINISTERIO DO 4º TRIMESTRE DO
2015.

O sr., Alcalde pregunta ós concelleiros se se dan por enterados deste punto ó que
responden todos eles afirmativamente.

PUNTO 9.- DAR CONTA DO CUMPLIMENTO DO OBXECTIVO DA
ESTABILIDADE ORZAMENTARIA NA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE
2015 E PRÓRROGA ORZAMENTARIA 2016.

O sr., Alcalde pregunta ós concelleiros se se dan por enterados deste punto ó que
responden todos eles afirmativamente.
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PUNTO 10.- DAR CONTA DO ENVÍO Ó MINISTERIO DA PRÓRROGA DO
ORZAMENTO DO CONCELLO E DO PADROADO.

O sr., Alcalde pregunta ós concelleiros se se dan por enterados deste punto ó que
responden todos eles afirmativamente.

PUNTO 11.- DAR CONTA DO PERIODO MEDIO DE PAGO DO 4º TRIMESTRE
2015.

O sr., Alcalde pregunta ós concelleiros se se dan por enterados deste punto ó que
responden todos eles afirmativamente.

PUNTO 12.- DAR CONTA DO INFORME
TRIMESTRE DE 2015.

DE MOROSIDADE DO 4º

O sr., Alcalde pregunta ós concelleiros se se dan por enterados deste punto ó que
responden todos eles afirmativamente.
PUNTO 13.- MOCIÓNS


RE 706 de CG.- Modificación dos horarios de celebración
das xuntas do padroado municipal Monte Santa Trega.

O sr. Rodriguez Fariñas da conta da seguinte moción:

“Nestes momento de crise económica que está sufrindo a sociedade e as
institucións municipais, sendo a resposta máis habitual cando calquera veciño/a se
acerca ó Concello en busca de arranxar algún problema, é “…queda para máis
adiante, agora non hai cartos…?? Tendo que as xuntanzas do Padroado Municipal
do Monte Santa Trega cada vez son máis escasas, pero os custos administrativos
siguen sendo igual que cando se celebraban 4-6 reunións (hoxe, unha ou dúas, e iso
porque hai que aprobalos presupostos, senón nin iso), ademáis de que o papelao de
contratos, nóminas, baixas e partes médicos se tramitan por medio dunha xestoría
dende fai anos, o que conleva que o traballo, tanto administrativo como financieiro
non conleva nún dos casos máis de que unhas horas e no outro de 4 a 5 días
máximos anuais, dende CONVERXENCIA GALEGA vimos a propoñer ó Pleno do
Concello da Guarda a seguinte moción para o seu debate e aprobación se procede:
a) As xuntanzas do Padroado Municipal Monte Santa Trega se celebrarán en
horas matutinas, dentro do horario de funcionamento normal do Concello,
sendo compensado o persoal municipal con días de descanso e sen
gratificación econòmica.
b) As horas consumidas na elaboración de actas, de contas e presupostos,
previa notificación ó sr. Alcalde, serán compensadas da mesma maneira que
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as xuntanzas, si se ten que facer en horario diferente o de funcionamento
habitual do Concello, sendo xustificadas por escrito.”
ABRESE O DEBATE:

A sra. Iglesias Ferreira di que entende a preocupación polo aforro do concelleiro de
Converxencia Galega pero considera que este tema ten que ser tratado en primeiro
lugar no Pleno do Padroado para coñecer a opinión dos seus compoñentes.
A sra. Martinez Vazquez di que non se xustifica o aforro por ningún lado e polo
tanto van votar en contra.

A sra. Ortega Martinez pregunta se a cantidade que se paga ós empregados do
padroado é pola asistencia ós plenos ou pola xestión en si.
O sr. Crespo Gonzalez responde que cobran pola xestión.

A sra. Ortega Gonzalez di que entón é irrelevante cando se celebren os plenos.

O sr. Español Otero di que van votar en contra, en primeiro lugar porque coincide
coa concelleira non adscrita no sentido de que primeiro hai que tratar este tema no
seo do padroado e en segundo lugar porque se hai que facer xestións ou plenos pola
mañá terían que deixar de facer funcións para o concello.

O sr. Rodriguez Fariñas di que esta moción ten rexistro de entrada de 5 de xaneiro
para o padroado. Pregunta cantos plenos do padroado se celebraron nestes últimos
anos e que día empregan os traballadores do padroado para traballar polas tardes.
El mesmo responde que normalmente se celebra un só pleno anual e que os
empregados do padroado traballan pola mañá. Di tamén que antes o padroado
funcionaba e que as comunidades de montes cobraban e agora non, polo que alguén
ten que ser o culpable desta situación. Engade que xa propuxeron noutras ocasións
que o diñeiro que se lles paga a estas dúas persoas se empregue para contratar a
dúas persoas e non para dar pluses a estes dous empregados que xe reciben outros
pluses. Remata dicindo que contaba con que ningúen a votara en contra pero que
lle sirve para demostrar, tralas intervencións dalgúns portavoces, que hai xente
neste pleno que non sabe como funciona o padroado.
VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción obtén o seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: (1) Sr. Rodriguez Fariñas

VOTOS EN CONTRA: (10) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez, Baz Vicente, Lomba Alonso
e Martínez Vazquez

ABTENCIÓNS: (6) Sres./as Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero, Acevedo
Rolán, Alonso Alvarez e Iglesias Ferreira.
A vista deste resultado a moción NON PROSPERA.
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RE 771 de CCD asumida polo Partido Popular.- Creación
da mesa do Deporte.

A sra. Ortega Martinez le a seguinte moción:
“Exposición de Motivos:

Tras la aprobación por unanimidad de la moción presentada por esta formación
política número de Registro de Entrada 7054 del 27 de Octubre del 2015, y tras la
presentación del escrito del 2 de Diciembre del 2015 número de registro de entrada
7822 donde se exponía por parte de esta formación política como considera que se
debería de componerse esta mesa del deporte, y, tras la verificación de que no se
consideró una moción propiamente dicha.
Venimos a presentar dicha moción para el estudio, debate y si procede su
aprobación por este plenario:
Desde el CCD A Guarda, venimos a proponer la composición de dicha mesa del
deporte donde todos los componentes de la mesa actuaran con voz y voto:
1. Todas las asociaciones de ámbito deportivo, y clubs del Ayuntamiento de A
Guarda con un miembro por asociación y club. (uno por club y uno por
asociación)
2. Representantes por el Ayuntamiento de A Guarda
GRUPO MUNICIPAL

Grupo municipal del PSOE
Grupo municipal del Partido Popular
Grupo municipal Bloque Nacionalista
Galego
Grupo municipal Converxencia Galega
No adscritos

PRESENTACION EN LA MESA DEL
DEPORTE
1
1
1
1
1

3. Representantes por la Entidad Menor de Camposancos
GRUPO MUNICIPAL

Grupo municipal del PSOE
Grupo municipal del Partido Popular
Grupo municipal Bloque Nacionalista
Galego

PRESENTACION EN LA MESA DEL
DEPORTE
1
1
1

4. Formaciones políticas que se presentaron a las elecciones municipales y no
tuvieron representación.
PARTIDO POLITICO

I.V (Iniciativa Veciñal)
CCD (Ciudadanos de Centro
Democrático)

PRESENTACION EN LA MESA DEL
DEPORTE
1
1
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5. Un miembro por cada Ayuntamiento de la Mancomunidad de Municipios del
Baixo Miño
6. Que este acuerdo se le comunique por escrito a todas las partes implicadas,
así como que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia Pontevedra.”
ABRESE O DEBATE.

A sra. Iglesias Ferreira di que se acaba de aprobar por unanimidade unha
ordenanza sobre este tema e entende que non ten sentido debatir esta moción, polo
que solicita a súa retirada.

O sr. Rodriguez Fariñas di que comparte algunhas partes da moción pero non
entende “que pinta” a Mancomunidade do Baixo Miño na Mesa do Deporte
Guardés. Ademais hai outros partidos políticos que non se presentaron as eleccións
municipais que, vista a moción, terían que terse en conta. Remata dicindo que
comparte a exposición da Sra. Iglesias Ferreira e que non ten sentido debatir esta
moción tras haberse aprobado fai uns minutos a ordenanza que regula este tema.
O sr. Lomba Alonso di que lle costou moito entender a moción e tamén lle costou
moito entender a actitude do Partido Popular asumindo esta moción porque elo
implica asumir o contido da moción. Sinala que non entende que se fale da mesa do
deporte guardés e se propoña representación de cada concello da mancomunidade
do Baixo Miño. Di que vota de menos unha xustificación de por qué se crea esta
mesa. Non entende que formen parte desta mesa algúns colectivos que se
propoñen. En conclusión pide a retirada da moción.
O sr. Español Otero vai votar en contra e comparte o argumentario exposto polo
resto das formacións políticas.

O sr. Alcalde di que hai unha petición para a retirada da moción e diríxese á
portavoz do Partido Popular para preguntarlle se a quere someter a votación.
A sra. Ortega Martinez di que asumiu a moción con todas as consecuencias e polo
tanto non a retira.
VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción obtén o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: (5) Sres./as Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán e Alonso Alvarez
VOTOS EN CONTRA: (12) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez, Baz Vicente, Lomba
Alonso, Martínez Vazquez, Rodriguez Fariñas e Iglesias Ferreira.
A vista deste resultado a moción NON PROSPERA.
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RE 772 de CCD asumida polo Partido Popular.Adaptación dos parques infantís a persoas con
discapacidade.

A sra. Ortega Martínez le a seguinte moción:
Exposición de Motivos:

Dado que en todos los Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma de Galicia,
existen, para el disfrute de nuestros niños, áreas de juegos infantiles donde los
planes urbanísticos lo permiten. Y los ciudadanos, agradecen eses espacios de
juegos. A la hora de su planteamiento, hay un sector de la población, que ya sea
por una serie de problemas psicomotrices o de otra índole, no pueden disfrutar de
estos espacios públicos debido a su discapacidad.
Dando que el juego, es recomendado por todo tipo de psicólogos y pedagogos como
una herramienta fundamental para el desarrollo psicomotriz y de socialización de
los niños, y así está recogido en el manifiesto de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas.

Siendo conocedores de que ya hay Ayuntamientos que están optando por esta
conciliación y rompiendo de esta forma las barreras arquitectónicas y sociales que
existen, habilitando en sus espacios públicos juegos adaptados para personas con
discapacidad; como por ejemplo, el Ayuntamiento de O Rosal, en la provincia de
Pontevedra
Por todo lo anteriormente expuesto desde Ciudadanos de Centro Democrático de
Galicia venimos a solicitar a este Ayuntamiento el estudio debate y si procede su
aprobación:

1. Que en los parques públicos ya existentes, donde ya estén una serie de juegos
para el disfrute de nuestra población infantil, se ubique como mínimo, un columpio
para personas con discapacidad.

2. Que a partir de la aprobación de esta moción, en todos los nuevos parques
públicos, se dote, de una zona de juegos, y que, el 50% de estos juegos sean
adaptados para personas con discapacidad, para su uso y disfrute, con total
igualdad de derechos.
3. Que en las urbanizaciones donde por acuerdo se ponga un espacio de juegos, o
en su defecto tenga el acceso público que no sea propietarios de los propios
edificios, por parte del Ayuntamiento, se les anime a instalar como mínimo, un
juego adaptado.
4. Que en todos los parques infantiles de propiedad privada que se hagan con
subvenciones públicas se les inste a la instalación de por lo menos 2 juegos
adaptados para personas con discapacidad.
5. Que se notifique el acuerdo plenario a esta formación política.
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ABRESE O DEBATE

A Sra. Iglesias Ferreira di que lle parece interesante e moción. Comparte a parte
expositiva pero na parte resolutiva ten algunha dúbida:
-

está de acordo co punto 1º
no punto 2º di que lle parece complicado chegar a cifra do 50% dos
xogos adaptados.
Nos puntos 3º e 4º di que ten dúbidas sobre a competencia do pleno para
decidir sobre eles por tratarse de propiedade privadas.

En todo caso di que hai que incidir non só nos propios columpios senón tamén na
propia accesibilidade dos parques. Vai esperar o debate.

O Sr. Rodriguez Fariñas di que vai votar a favor da moción e que lle parece unha
aposta moi valente.

O sr. Baz Vicente di que a moción é interesante pero a redacción deixa dúbidas.
Pide que se explique se existen na Guarda parques privados financiados con cartos
públicos como se di no punto 4 da parte resolutiva da moción. Di, respecto do punto
2, que dotar unha zona de xogos para persoas con discapacidade é un erro xa que a
zona de xogos debe ser a mesma para fomentar a integración e non a separación.
Marcar unha porcentaxe exacta tamén lles parece un erro. Por estas cuestións cren
que hai que traballar nunha ordenanza que regule e corrixa as eivas da lei da Xunta
de Galicia.
O sr. Alcalde di que a idea que o equipo de goberno ten sobre a accesibilidade non
coincide coa mostrada na moción. Hai que ir máis alá xa que accesibilidade afecta
non só as persoas que teñen problemas de mobilidade, senón tamén á persoas con
problemas visuais e auditivos. Afecta non só ós parques senón tamén a edificios e
outros espazos públicos e privados. Cando a xente fala do Rosal hai que saber que o
columpio que alí se puxo é só para nenos con discapacidade de entre 2 e 5 anos.
Considera que na moción debería detallarse para quen se van a instalar columpios
adaptados. Di que o Concello vai colocar un columpio adaptado na Alameda
homologado para nenos ata os 16 anos, custa uns 7.000 euros e necesita un espazo
de máis 40 metros cadrados. Considera que a moción queda moi bonita pero non
está suficientemente traballada. Di que non van votar a favor esta moción porque é
inviable.
O sr. Rodriguez Fariñas dille ó alcalde que lle quedou moi ben a clase de
accesibilidade que acaba de dar pero que a realidade é que a primeira barreira de
accesibilidade tena no propio concello xa que un carro de bebé non entra pola porta
de acceso. Di que a rampa para que poida acceder Valentin custa moito menos e
ainda non se fixo e aspira a que realmente se faga xa que hai sentenzas que así o
din.
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O sr. Baz Vicente valora a intención da moción e por eso pide que se lle dea unha
nova volta.
VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción obtén o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: (6) Sres./as Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán, Alonso Alvarez e Rodriguez Fariñas
VOTOS EN CONTRA: (7) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz e Rodríguez Gonzalez

ABTENCIÓNS: (4) Sres/as. Baz Vicente, Lomba Alonso, Martínez Vazquez e Iglesias
Ferreira.
A vista deste resultado a moción NON PROSPERA.


RE 947 do PSOE.- Petición a RENFE de parada na
estación de Guillarei do tren procedente de Madrid.

O sr. Alcalde da conta da seguinte moción:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Tendo en conta que con motivo da inauguración do tramo ferroviario OlmedoZamora por parte de RENFE realizáronse varias alteracións tanto nos horarios
como paradas do tren que une Guillarei con Madrid, polo que, nun primeiro
momento, ningún dos trens a Madrid realizaban paradas na estación de Guillarei.
Considerando que ante esta situación, por parte de RENFE, procedeuse á
rectificación dos horarios, sendo agora os seguintes:
Guillarei - Madrid
Salida 9,20 h. - Llegada 15,06h
Salida 16,47 h. - Llegada 22,45 h.
Salida 22,51 h.- Llegada 9,25 h.

Madrid- Guillarei
Salida 7,20 h. - Llegada 12,51 h.
Salida 22,15 h. - Llegada 7,59 h.

Tendo en conta que os enlaces en Madrid eos trens procedentes do Mediterráneo,
Andalucía e Extremadura, permiten coller o tren que sae de Madrid cara Galicia ás
16,25 h., que pasa por Guillarei ás 21,48 h., e que coa modificación de horarios este
tren non ten parada en Guillarei. Parada que sería moi importante desde o punto de
vista socioeconómico para a comarca do Baixo Miño, Condado e norte de Portugal
Proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDÓ:

Solicitar a RENFE que o tren que sae de Madrid ás 16,25 h. e que pasa por
Guillarei ás 21,48 h. efectúe parada nesta estación, xa que é o que máis conven aos
viaxeiros da comarca que utilizan este percorrido.”

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

13

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

ABRESE O DEBATE

O sr. Lomba Alonso di que o BNG fixo xestións solicitando información ó respecto e
por parte de RENFE se lle dixo que a parada en Guillarei sigue estando vixente e
non hai previsión de quitala. O BNG cría que a moción aspiraba a algo máis. De
todos modos di que van votar a favor se iso vale para reforzar a importancia desa
parada.
O sr. Alcalde di que a información que eles teñen ven directamente de RENFE.

A sra. Ortega Martinez di que se hai viaxeiros con parada en Guillarei entón si que
para.
VOTACIÓN:

Sométese á moción á votación sendo aprobada pola UNANIMIDADE dos presentes:
Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez,
Vicente Baz,Rodríguez Gonzalez, Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente, Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez
Fariñas e Iglesias Ferreira (17 votos a favor).


RE 999 do PARTIDO
emerxencia social.

POPULAR-

Ordenanza

de

A sra. Ortega Martinez da lectura da seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No concello de A Guarda contamos con unha ORDENANZA MUNICIPAL DO
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, o Partido Popular de A Guarda pensamos que hai
outra ordenanza relativa a asuntos sociais, que deben ser presentada a pleno para
a súa aprobación, unha ordenanza municipal de emerxencia social. Sería unha
ordenanza para estrutura e fixar os criterios e o procedemento para a concesión de
Axudas de a emerxencia social, pensamos que hai que facelo con prioridade polas
persoas que reciben este servizo, pero tamen para facilitar a laboura dos
traballadores de servizos sociais.

As axudas económicas municipais para este tipo de situación son un instrumento
para previr a marxinación e a exclusión social, favorecendo a integracións das
persoas e para isto o Concello de A Guarda precisa dispor de un instrumento áxil y
efectivo, para na medida do posible se concilie esta atención a persoas ca
normativa, fixando un procedemento.
A Ordenanza deberá regular ó menos: o obxecto e os beneficiarios, a clasificación
ou tipo de emerxencia, a formar de computar os ingresos, a confidencialidade, o
procedemento de tramitación… ademais de todo aquilo, que consideren oportuno
os técnicos de servizos sociais.
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POR TODO ISTO, O PARTIDO POPULAR DA GUARDA PRESENTA AO PLENO
MUNICIPAL PARA O SEU DEBATE, E APROBACIÓN SE PROCEDE A SEGUINTE
MOCIÓN:
Que o grupo de goberno traia a pleno unha proposta de ordenanza de Emerxencia
social para a súa aprobación”
ABRESE O DEBATE:

A sra. Iglesias Ferreira di que consultou ordenanzas doutros concellos e parécelle
interesante. Considera que pode axudar ós propios servizos sociais do Concello e
ser beneficioso para todos, polo que vai votar a favor.
O sr. Rodriguez Fariñas di que habería que definir un prazo para o cumprimento
desta moción ou que o partido que a presenta aporte modelos para ir traballando
nela.
A sra. Vicente Baz di que xa hai se está traballando nela e que de momento hai un
borrador.
VOTACIÓN:

Sométese á moción á votación sendo aprobada pola UNANIMIDADE dos presentes:
Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez,
Vicente Baz,Rodríguez Gonzalez, Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente, Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez
Fariñas e Iglesias Ferreira (17 votos a favor).



RE 1.337 de Converxencia Galega.- Moción contra o uso
non agrario de herbicidas.

O sr. Rodriguez Fariñas da conta da seguinte moción:

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

15

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

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

16

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

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

17

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

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

18

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

ABRESE O DEBATE:

A sra. Iglesias Ferreira di que descoñece o asunto polo que prefire esperar o
debate.
O sr. Baz Vicente di que é posible que coa prohibición total do seu uso se estean
superando as competencias do Concello.
A sra. Ortega Martinez di que van esperar ó que di o equipo de goberno.

O sr. Español Otero di que o Concello da Guarda practicamente non usa este
producto. Só se usa de maneira excepcional. Di que para algunhas especies como a
acacia é o producto mais aconsellado e así llo dixo por exemplo a arqueóloga que
está traballando no Monte Santa Trega.

O sr. Rodriguez Fariñas di que a moción fala da substitución progresiva deste
producto e insiste en que afecta á saude.
VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción é aprobada co seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: (10) Sres./as Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente, Lomba Alonso, Martínez Vazquez, Rodriguez
Fariñas e Iglesias Ferreira

VOTOS EN CONTRA: (7) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz e Rodríguez Gonzalez



RE 1.339 de Converxencia Galega.- Contratación pública
con criterios sociais e medioambiantais.

O sr. Rodriguez Fariñas da conta da seguinte moción:
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ABRESE O DEBATE:

A sra. Iglesias Ferreira di que a moción ofrécelle algunha dúbida xa que nela se
reflexa unha porcentaxe de puntuación e non sabe se esa cantidade ven indicada
nalgún sitio ou é aleatoria. Tamén ten dúbidas sobre o apartado de non prorrogar
os contratos vixentes.

O sr. Rodriguez Fariñas di que no punto 4 so se pide que non se prorroguen os
contratos que vencen. Engade que se cifra a porcentaxe do 60% para evitar que
empresas que non ofrezan ningunha mellora nos criterios mediambientais e sociais
se leven a obra. Trátase de evitar que unha empresa contrate uns portugueses e
poidan ir moi a baixa no prezo.
O sr. Lomba Alonso di que van votar a favor porque no DNA do BNG están as
políticas sociais para favorecer os colectivos con maiores dificultades.

A sra. Ortega Martinez di que para o Partido Popular a prioridade e que se fagan as
contratacións seguindo la Lei de Contratacion das Administracións Públicas.

O sr. Español Otero di que comparte o espíritu da moción pero non coincide no feito
que sexa el quen fixe a porcentaxe que se lle da a estes criterios. Di que o Concello
da Guarda cumpre estrictamente a Lei de Contratos. Vota de menos un informe
xurídico que acompañe a esta moción.

O sr. Rodriguez Fariñas di que á referencia que fixo ós portugueses non foi en
sentido despectivo senón que os cidadáns portugueses teñen un salario moito máis
baixo e as empresas aproveitan este feito. Di que a Lei de Contratos non sinala que
non poida mellorarse o estipulado nela. É moi facil redactar os pregos porque se lle
poden pidir modelos a outros concellos. Remata dicindo que con estas melloras
poderíase evitar situacións como a da Rúa Calvario.
VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción obtén o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: (5) Sres./as Baz Vicente, Lomba Alonso, Martínez Vazquez, Rodriguez
Fariñas e Iglesias Ferreira

VOTOS EN CONTRA: (7) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz e Rodríguez Gonzalez

ABSTENCIÓNS: (5) Sres/as. Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán e Alonso Alvarez
A vista deste resultado a moción NON PROSPERA.
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RE 1.470 do BNG.- Moción sobre o 8 de marzo.

A sra. Martinez Vazquez le a seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Van xa 159 anos desde que aquel 8 de marzo de 1857 un grupo de obreiras textís
saíse á rúa en Nova York para protestar polas súas condicións laboráis. Hoxe en
día, esta data reivindica e simboliza a loita incansábel das mulleres do mundo na
defensa dos seus dereitos laboráis e a defensa da igualdade. Neste marzo de 2016 a
realidade continúa a evidenciar que a crise agravou a situación de desigualdade e
precariedade das mulleres. Diante do discurso falaz da igualdade conseguida
diferentes estudos, informes e enquisas recollen datos sobre a crecente situación de
precariedade laboral e traballo vulnerábel que viven as mulleres galegas. A fenda
salarial segué a ser unha realidade aínda por combater diante da que as institucións
non interponen medidas. Ademáis, son as mulleres quen lideran as estatísticas de
emprego temporal e parcial. No que atinxe ao traballo non remunerado, as
desigualdades no reparto das responsabilidades repercuten negativamente sobre as
mulleres que tamén sofren a sobrecarga derivada da redución do apoio ás
necesidades de coidados.
As políticas austericidas do PP frearon a posta en marcha de medidas de igualdade,
tanto no referido á lexislación como á realización de programas concretos. Por
exemplo, a paralización da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das
mulleres de Galiza. Con esta inacción o gobernó da Xunta incumpre o seu
compromiso de integrar a dimensión de igualdade de oportunidades entre homes e
mulleres, cumprindo co seguimento das políticas e accións sobre as que existen
competencias en relación ao acceso ao emprego, desenvolvendo políticas de
integración e apostando pola igualdade real no ámbito laboral. A falta de vontade
política é tal que continuamos a agardar pola posta en marcha de políticas tan
necesarias e reclamadas social e politicamente como medidas que melloren o
emprego feminino.

Diante disto, é obriga para os concellos, a institución máis achegada á veciñanza,
comprometerse na presións ás institucións directamente responsábeis de poner en
marcha políticas que revertan a desigualdade laboral das mulleres.
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a
adopción do seguintes:
ACORDOS

1. Instar ao goberno da Xunta de Galiza a dar cumplimento ao artigo 37 da Lei do
traballo en igualdade das mulleres de Galiza e elaborar un Plan galego de emprego
feminino que inclúa, entre outras medidas, axudas específicas para a creación de
empresas femininas de mulleres con especial atención ás mulleres mozas e ás de
máis de 45 anos e a creación dunha Renda de Inserción Laboral para mulleres
desempregadas de máis de 50 anos, cuntía vida laboral igual ou superior a 30 anos
de cotización e que tivesen esgotado as prestacións.
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2. Instar ao goberno da Xunta a elaborar un Plan de corresponsabilidade que inclúa
actuacións para facilitar a conciliación da vida persoal e familiar conforme a
lexislación vixente.
3. Apoiar publicamente e chamar á participación das vecinas e vecinos nos actos e
reivindicacións das organizacións e colectivos feministas locáis e comarcáis con
motivo desta data.”
ABRESE O DEBATE:

A sra. Iglesias Ferreira di que comparte a parte expositiva pero non lle parece
necesario o punto 3º da parte resolutiva no que respecta ó chamamento dos
veciños.
O sr. Rodriguez Fariñas di que van apoiar a moción.

A sra. Ortega Martinez di que o Concello ten potestade sobre todo nese punto 3º do
que fala a concelleira non adscrita no sentido de apoiar os actos que se celebren.
Cre que na parte expositiva da moción o BNG mostra unha vez máis súa intención
de atacar as políticas do Partido Popular. De todos modos considera que da igual
que prospere ou non a moción porque o concello non ten potestade para mellorar a
igualdade de ningúen.
VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción é aprobada co seguinte resultado

VOTOS A FAVOR: (12) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez Baz Vicente, Lomba Alonso,
Martínez Vazquez, Rodriguez Fariñas e Iglesias Ferreira

ABSTENCIÓNS: (5) Sres/as. Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán e Alonso Alvarez


RE 1.596 do PP.- Proposta de maior transparencia e
selección de adxudicación prioritaria municipal en
contratos menores.

A sra. Ortega Martinez di que retira esta moción.


RE 1.655 de Converxencia Galega.- Acceso regular á
documentación municipal.

O sr. Rodriguez Fariñas da conta da seguinte moción:

“O dereito a información dos membros das corporacións locais, figura de forma
xenérica no artigo 77 da Lei 7/1985, Reguladora de Bases de Réxime Local, que
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dispón: “tódolos membros das corporacións locais teñen dereito a obter do alcaldepresidente ou da comisión de goberno, cantos antecedentes, datos ou informes
obren en poder os servizos da corporación e resulten precisos para o desenrrolo das
súas funcións”.
Así tamén a Lei 19/2013, de Transparencia. Acceso a información pública e bo
goberno tamén no seu texto, sinala o dereito a documentación.
Por todo elo vimos a presentar para o seu debate e
seguinte moción:

aprobación, se procede,a

1.- Que os días 15 de cada mes se envíe a tódolos concelleiros/as copia de cantos
decretos, Bandos, Ordenanzas e demais resolucións huberan sido asinados polo
Alcalde-Presidente da corporación dende o mes anterior e polo tanto constituan un
acto administrativo.

2.- Que os días 15 de cada mes se envíe un índice ordenado por data e expresión
detallada do asunto a tódolos concelleiros/as de cantos informes sexan realizados
polos técnicos municipais, en especial dos departamentos de Secretaría,
Tesoureiría, Urbanismo e Intervención, durante o mes anterior.
3.- Que previo informe pertinente do departamento de secretaria, os puntos
anteriores pasen a formar parte do Regulamento Orgánico Municipal desta
Corporación.
4.- Que se publiquen na web do Concello as Actas de tódalas sesións plenarias
celebradas, no prazo dunha semana dende a aprobación das mesmas.

5.- Que se colgue a grabación das sesións plenarias na web do Concello no prazo
dunha semana.”
ABRESE DO DEBATE:

A sra. Iglesias Ferreira di que está de acordo co expresado polo concelleiro de
Converxencia Galega. Di que é a primeira vez que lle chega unha carta certificada
do Concello cun informe xurídico para denegarlle copia de documentación. Engade
que se lle contesta tarde e que, entre a documentación que se lle nega, hai uns
orzamentos que expresamente sinalan que se lle entregue os membros da
corporación. Non considera que abuse do seu dereito á información.
O sr. Baz Vicente di que si é certo que se lle contesta tarde pero hai que ser
xenerosos coa limitacións actuais. En todo caso considera interesantes algúns
puntos da moción.

A sra. Ortega Martinez di que lle parece interesante o espíritu da moción pero
considera que hai que coñecer a realidade do funcionamento do concello e saber
tamén se é posible materialmente cumprir co que se pide nela.

O sr. Alcalde agradece a intervención do BNG e tamén en certo modo a do Partido
Popular. Considera que a transparencia neste Concello é absoluta. Outra cousa é a
obtención de copias que está limitada por varias cuestións, entre elas a protección
de datos. Di que hai documentos que entraban polo rexistro e que deixaron de
entrar por iniciativa dos propios funcionarios. Recorda as limitacións de persoal do
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Concello. Informa tamén da gran cantidade de escritos que presenta algún grupo e
pon o seguinte exemplo: dende o inicio da lexislatura ata o mes de xaneiro de 2016
o Partido Popular presentara 34 escritos pedindo documentación; o BNG 54; e
Converxencia Galega 220. Remata dicindo que o solicitado nesta moción é
materialmente imposible de cumprir.

O sr. Rodriguez Fariñas di que algúns deses escritos son reiterativos por falta de
resposta. Pidelle ó Alcalde que cumpra coa Lei. Di que cando piden documentación,
os funcionarios contestan que “cando dea permiso o alcalde”. Recorda que se agora
teñen acceso ó rexistro foi grazas a que se conseguiu aquí no pleno. Parécelle grave
que decida o asesor xurídico externo do Concello qué documentación se lle entrega
e cal non.

O sr. Alcalde di que todos os grupos teñen acceso ó rexistro dende o primeiro día; o
único que mudou neste tempo foi o horario. Ademáis dáselle copia de todos os
documentos ós que teñen dereito .
A Sra. Iglesias Ferreira di que o Concello está incumprindo o que di o propio
informe da Deputación. Di que as denegacións de documentación deben ser
motivadas. Respecto da confidencialidade do rexistro, recorda o que lle sucedeu a
ela en abril e en setembro de 2015.
O sr. Baz Vicente pide copia do informe da deputación.
VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción obtén o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: (7) Sres./as Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Rodriguez Fariñas e Iglesias Ferreira.
VOTOS EN CONTRA: (7) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz e Rodríguez Gonzalez
ABSTENCIÓNS: (3) Sres/as. Baz Vicente, Lomba Alonso e Martínez Vazquez.

A vista deste resultado, e en virtude do voto de calidade do Sr. Alcalde, á moción NON
PROSPERA (artigo 124.4 d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rexíme
Local)
Neste momento abandona a sesión á Sra. Vicente Baz.


RE 1.656 de Converxencia Galega.- Adaptación dos
gardarraís á normativa europea.

O sr. Rodriguez Fariñas da conta da seguinte moción:
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ABRESE O DEBATE:

A sra. Iglesias Ferreira di que apoia a moción.

O sr. Baz Vicente di que é unha reivindicación histórica do BNG e van apoila.
A sra. Ortega Martinez de que van apoiar a moción.

O sr. Rodriguez Gonzalez di que van ver que gardarraís son da súa competencia
para actuar neles. Tamén di que xa están usando pintura antideslizante.
VOTACIÓN:

Sométese á moción á votación sendo aprobada pola UNANIMIDADE dos presentes:
Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez,
Rodríguez Gonzalez, Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero, Acevedo Rolán,
Alonso Alvarez, Baz Vicente, Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez Fariñas e
Iglesias Ferreira (16 votos a favor).
Incorpórase a sra. Vicente Baz.


RE 1.760 do Partido Popular.- Sinalización horizontal da
estrada de subida ó Monte Santa Trega.

A sra. Ortega Martinez le a seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De todos é sabido que o Monte Santa Trega é o referente turístico máis salientable
da provincia de Pontevedra.
Do mesmo xeito, é indiscutible que a raíz dos recentes hachados no Poboado de
Mergelina, a afluencia de visitantes medróu considerablemente nos últimos meses.
Xa non vai a haber excavacións, pero agora o Ministerio de Fomento vai proceder
coas actuacións de consolidación dos restos exumados e a súa restauración, asi
como a sinalización e os accesos do xacemento.
É razoable pensar que as visitas ao monte vanse incrementar paulatinamente, pois
ao aumentar a calidade da oferta, medra tamén o interese por visitar o noso punto
turístico estrela.

A estrada de subida ao Monte Santa Trega, atópase en bo estado en canto ao
pavimento se refiere. Ata agora, e afortunadamente, non ten habido accidentes de
tráfico, salvo algún pequeno turrazo contra os mollóns de pedra.
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Pero a sinalización horizontal está moi desgastada e pola noite, en especial cando
as condicións climatolóxicas son adversas, a circulación por esta estrada vólvese
moi perigosa. Recentemente uns visitantes que estaban hospedados no Hotel Pazo,
quixeron baixar a cear á vila, pero debido á neboa e a nula visibilidade das liñas da
estrada, tiveron que ser acompañados por outro vehículo ata abaixo. Non é un caso
aillado, xa que sempre hai xente que sube pola noite ao monte. Para eliminar por
completo os riscos de unha salida de vía, que podería acarrexar fatales
consecuencias, consideramos importante a mellora da sinalización horizontal da
estrada de subida ao monte.
Sabemos que no pasado outros gobernos fixeron as xestións para que outras
administracións colaboransen co mantenemento deste vía, que no seu dia a
Sociedade Pro-monte
POR TODO ISTO, O PARTIDO POPULAR DA GUARDA PRESENTA AO PLENO
MUNICIPAL PARA O SEU DEBATE E APROBACIÓN, SE PROCEDE, A SEGUINTE
MOCIÓN:

Que o Concello de A Guarda xestione e inste as autoridades competentes
a
mellorar a sinalización horizontal da estrada de subida ao Monte Santa Trega,
consistindo dita mellora en:
Pintado das liñas con pintura reflectante.
Colocación de puntos catadriópticos (ollos de gato) nas curvas.
Colocación de sinais de prohibido aparcar na zona do Castro, para evitar
retencións, indicando que hai zona de parking fronte a Casa Forestal.
Sinalizar unha zona de descarga de viaxeiros no Castro, para autobuses e turismos,
pero sin permitir aparcar.”
ABRESE O DEBATE:

A sra. Iglesias Ferreira considera moi ousado presentar esta moción. Comparte o
primeiro punto pero non o resto. Non cre oportuno poñer sinais nos lugares que se
indican que ademais son terreos privados e protexidos por Patrimonio.

O sr. Rodriguez Fariñas cre que esta moción debe cambiarse no seguinte sentido:
que o equipo de goberno defina o deseño da sinaléctica para o Monte Santa Trega.
O sr. Baz Vicente di que o BNG considera que deben entrar outros organismos a
valorar estas cuestións.

O sr. Rodriguez Gonzalez di que o equipo de goberno xa está traballando nesto e
informa que van apostar pola sinalización horizontal.
VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción é aprobada co seguinte resultado
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VOTOS A FAVOR: (16) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodriguez Gonzalez, Ortega Martínez, Castro
Martinez, Alvarez Carrero, Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Vicente Baz, Baz Vicente,
Lomba Alonso, Martínez Vazquez e Rodriguez Fariñas
ABSTENCIÓNS: (1) Sra Iglesias Ferreira



RE 1.761 do Partido Popular.- Moción para mellorar a
seguridade e accesibilidade no Centro Cultural.

A sra. Ortega Martinez le a seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Centro Cultural é, como o seu nome indica, é o lugar da vila destinado a manter
actividades que promovan a cultura entre os guardeses.
O edificio dispón de biblioteca, aula da rede de Centros para a Modernización e a
Inclusión Tecnolóxica de Galicia (CeMIT), un pequeno auditorio e dúas salas de
exposicións.
Non vamos a discutir sobre a idoneidade e optimización do edificio para o uso que
se lle da, pois non é o asunto desta moción.
A cuestión é que cando hai unha actividade con afluencia de público, os que levan a
peor parte son as persoas maiores.

Levamos dende fai anos sen iluminación nos accesos á entrada do Centro Cultural,
e no recente homenaxe a Rosalía de Castro e na Gala do Deporte, ambos eventos
realizados pola noite, varias persoas manifestaron a esta portavoz a súa indignación
por ter que ir literalmente apalpando ata chegar á porta. Houbo persoas maiores
que tiveron dificultades para camiñar pola escalinata porque tropezaban nas pedras
do pavimento e non hai unha varanda para poder agarrarse. Outras nos dixeron
días máis tarde que non foron "porque era de noite e alí non se mira nada e tiñan
medo cair."

Ante esta situación, que pon barreiras á cultura, e ante a pasividade dos
encargados de solucionalo por parte do concello, este grupo vese na obriga de
buscar unha solución para as persoas maiores e para todos os veciños que queren
compartir as actividades realizadas no Centro Cultural.
POR TODO ISTO, O PARTIDO POPULAR DA GUARDA PRESENTA AO PLENO
MUNICIPAL PARA O SEU DEBATE E APROBACIÓN, SE PROCEDE, A SEGUINTE
MOCIÓN:
Que o Concello de A Guarda realice nas zonas de acceso ao Centro Cultural as
seguintes actuacións:

a) Instalación de alumeado con luminarias de baixo consumo adecuado nos accesos
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e zona axardinada posterior do edificio.

b) Colocación dunha varanda de tubo de aceiro inoxidable ancorada ao muro da
escalinata que vai dende a rúa ata a entrada do edificio”
ABRESE O DEBATE:

O sr. Baz Vicente di que quere desexarlle sorte o Partido Popular nesta
reivindicación xa que o BNG non a tivo cando demandou esto mesmo ó goberno do
PSOE e tamén do PP.
A sra. Baz Rodriguez di que xa buscaron solucións pero que haberá que melloralas.
VOTACIÓN:

Sométese á moción á votación sendo aprobada pola UNANIMIDADE dos presentes:
Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez,
Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez, Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente, Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez
Fariñas e Iglesias Ferreira (17 votos a favor).


RE 1.785 da Concelleira non Adscrita.- Moción sobre a
regularización catastral dos inmobles do Concello da
Guarda.

A sra. Iglesias Ferreira le a seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La regularización catastral propuesta por el ministerio de Hacienda implica la
posibilidad de incorporar al catastro inmuebles no registrados. Poner al día los
coeficientes que se aplican para establecer el valor catastral de éstos, puede
suponer una mejora en la aproximación de los valores catastrales a los valores de
mercado y pretende evitar que nuevas construcciones, ampliaciones existentes,
reformas o alteraciones de los inmuebles queden fuera del catastro, para garantizar
la concordancia entre la descripción catastral y la realidad inmobiliaria.

Hacienda dice que el proceso no implica necesariamente un aumento de
recaudación para ios concellos, ya que el hecho de que haya más inmuebles
declarados, pueden permitir a los municipios rebajar los tipos de gravamen y, previo
pago de una tasa de 60€, los propietarios pueden acogerse al procedimiento de
regularización, lo que no implica multa por no haberlo declarado.
En relación al proceder de esta regularización o actualización catastral, estamos
viendo estas últimas semanas, como vecinos de nuestro concello se están
encontrando con errores en dicha regularización, lo que les está ocasionando
Praza do Reló, 1 – 36780 A Guarda (Pontevedra). Telf.: 986-61.00.00 – Fax: 986-61.02.83 – Correo Elect.: aguarda@aguarda.es

31

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

preocupación, problemas, desconocimiento y coste económico para buscar
soluciones, teniendo en cuenta además que hay familias en esta situación que
cuentan con escasos recursos económico.

Entre estos errores se han detectado fallos en mediciones de viviendas, problemas
con la titularidad de los inmuebles, domicilios tributarios incorrectos, aplicación de
propiedades erróneas o regularización de elementos no inmobiliarios.
Por lo expuesto, se somete al Pleno do Concello de A Guarda la adopción del
siguiente ACUERDO:
-

-

que el concello de A Guarda transmita a la administración
correspondiente los perjuicios que se están causando a algunos vecinos,
por los errores que se están cometiendo en relación a la regularización
catastral y el escaso plazo estipulado para la presentación de alegaciones
que el concello de A Guarda facilite información a los vecinos sobre los
recursos de reposición, la forma para alegar y corregir errores

buscar que la responsabilidad en relación a estos errores no recaigan en
los ciudadanos que en la mayoría de los casos no son los causantes de
dichos errores”

ABRESE O DEBATE:

O sr. Rodriguez Fariñas di que comparte o sinalado na moción. Di que se atopou
cunha actitude moi “pasota” en Pontevedra.

O sr. Lomba Alonso di que é imposible non aprobar esta moción porque xa está
aprobada e procede á lectura da moción do BNG aprobada neste concello en
novembro de 2015 sobre a regularización catastral. O único que ten que facer o
equipo de goberno é poñerse a traballar.

A sra. Ortega Martinez pregúntalle ó equipo de goberno se se solicitou que viñera
xente de Catastro a informar e colaborar cos veciños como fixeron noutros
concellos.
O sr. Alcalde di que non lle consta que acudira xente do catastro a outros concellos.

A sra. Magallanes Alvarez di que outros concellos, ó igual que A Guarda, pediron
que enviaran xente de catastro para axudar os veciños e foi denegada esa
solicitude; por esta razón o Concello da Guarda anunciou que poñía a disposición
dos veciños persoal para axudarlles nas dúbidas.
A sra. Iglesias Ferreira di que esa información non chegou á xente. Coñece a
moción do BNG e di que a súa moción vai máis alá; trata de poñer en coñecemento
da administración competente os prexuizos que se están causando os veciños deste
municipio.
A sra. Magallanes Alvarez pide que se retiren os puntos 2 e 3 da moción.
A sra. Iglesias Ferreira di que retira os puntos 2 e 3.
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VOTACIÓN:

Sométese á moción á votación coa modificación sinalada (retirada dos puntos 2 e 3) sendo
aprobada pola UNANIMIDADE dos presentes: Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez,
Español Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez, Ortega
Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero, Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente,
Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez Fariñas e Iglesias Ferreira (17 votos a
favor).


RE 1.786 da Concelleira non Adscrita.- Moción para
buscar solución á entrada de auga do mar en vivendas
de Fernandez Albor.

A sra. Iglesias Ferreira le a seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos inviernos, coincidiendo con días de temporal y marea alta, venimos
viendo como en un tramo de la senda litoral existe un grupo de viviendas afectadas
por la entrada de agua, piedras, arena y residuos procedentes del mar, así como
daños en pavimentos, portales, electrodomésticos y circuitos eléctricos. El
escombro y las piedras también se acumula y afecta a la calzada y paseo.

En el pasado més de febrero varios bajos quedaron anegados y los desperfectos
fueron cuantiosos, así como la preocupación, el miedo e impotencia que sufren los
vecinos cada vez que se avecina temporal.
Los afectados se quejan de que concretamente en este tramo existe una barandilla
que separa la senda del mar y que posiblemente si existiese un refuerzo en esa zona
(que además está sufriendo una fuerte erosión por la parte de cara al mar) y se
cambiase la barandilla por un muro de piedra, como en otros tramos, el problema
podría solucionarse.
Por lo expuesto anteriormente, se somete al Pleno del Concello de A Guarda la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

1º Que el concello de A Guarda realice los trámites pertinentes para poner en
conocimiento de Costas del Estado la problemática existente en este tramo de la
senda litoral, que viene ocasionando daños por la entrada de agua en las
viviendas, así como desperfectos en el propio paseo y calzada.
2º Que se estudie la forma de dar solución al problema, reponiendo, reforzando o
modificando el muro antes del próximo invierno”
ABRESE O DEBATE

A Sra. Ortega Martinez pregunta cuantas casas hai afectadas e que solución propón
o equipo de goberno.
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A sra. Iglesias Ferreira di que hai 3 casas afectadas.

O sr. Español Otero di que estivo xunto co aparellador municipal e co xefe da
Policía Local no lugar. Di que lle dixeron ós afectados que debían presentar un
escrito en Costas e outro no Concello e que o equipo de goberno se comprometía a
respaldar a demanda dos veciños ante Costas do Estado. Considera que o segundo
punto da moción sobra porque é competencia exclusiva de Costas. O que se di no
primeiro punto foi o que se acordou cos veciños. Di que o grupo de PSOE apoia a
moción no primeiro punto e que o que se pide no segundo punto é competencia de
Costas que é quen ten que valorar cal é a solución.
A sra. Iglesias Ferreira di que xa explicou que o segundo punto se refire a Costas e
que incorpora a seguinte modificación nese punto: “Que Costas estudie la forma de
dar solución al problema, reponiendo, reforzando o modificando el muro antes del
próximo invierno”
VOTACIÓN:

Sométese á moción á votación coa modificación sinalada sendo aprobada pola
UNANIMIDADE dos presentes: Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español
Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez, Ortega
Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero, Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente,
Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez Fariñas e Iglesias Ferreira (17 votos a
favor).


RE 1.813 do BNG.- Moción para o cumprimento real e
efectivo da carta europea das linguas rexionais e
minorizadas.

O sr. Lomba Alonso le a seguinte moción:

“O pasado 21 de xaneiro facíase público o 4 O Informe dei avaliación do cumprimento
da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias, elaborado polo Comité
internacional de expertos. Ao tempo, e baseadas nese informe, facíanse públicas as
recomendación do Consello de Ministros do Consello de Europa ao Estado Español.
Nestas recomendacións, o comité de expertos e o Consello de Mlnistros sinalan os
aspectos que cómpre corrixir para o cumprímenio efectivo das garantías que o
Estado español e a propia Xunta de Galiza se comprometeron a cumprir ao ratificar
a Carta en 2001,
Polo que dende o BNG solicitamos o seguinte ACORDO

O Concello da Guarda manifesta o seu compromiso coa Carta Europea da Linguas
Rexionais e Minorizadas, tratado internacional que garante os dereitos lingüísticos,
nomeadamente en relación á lingua galega como lingua propia e oficial de Galiza e
INSTA á

Xunta d eGaliza a:
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1. Cumprir con todas as recomendacións do Consello de Ministros e do Comité
de Expertos do Consello de Europa, e exixir do Estado español a aplicación
real dos seus compromisos en relación coa Carta, tal e como indica o
Consello de Ministros.

2. Dar os pasos necesarios para cumprir co sinalado na alinea 640 do informe
que afirma que o decreto 79.2010 de plurilingüismo contradí o establecido
na Carta, e o punto 5o da resolución do Consello de Ministros, onde sinala
que a introdución dunha terceira lingua no ensino non pode afectar
negativamente á propia.

3. Elaborar de maneira ampla e consensuada un novo decreto para o uso do
galego no ensino, que atenda aos principios de normalización lingüística, e
acorde co sinalado na Carta Europea.

4. Que mentres non se elabora o novo decreto, modifique o actúal derrogando
os artigos que poñen limites ao uso do galego nas aulas, como as
porcentaxes máximas de materias a impartir en galego nos centros e a
prohibición de impartir na nosa lingua as materias científico-técnicas ou
matemáticas.
5. Garantir unha oferta ampla de liñas de ensino infantil en galego en tocas as
vilas e cidades”.

ABRESE DO DEBATE
A sra. Iglesias Ferreira pregunta se os puntos 4º e 5º son do BNG ou
recomendacións da propia carta.
O sr. Lomba Alonso di que son recomendacións do BNG baseadas na Carta
Europea.
A Sra. Ortega Martinez di que o Partido Popular non comparte a moción ainda que
esa carta foi ratificada por España en época de goberno do Partido Popular. Di que
esa carta son simples recomendacións. Galicia está en boa situación respecto á
lingua. Di que a Carta fai seis recomendacións que en moitos casos xa se están
cumprindo. O Partido Popular aposta polo bilingüismo e non pola imposición da
lingua.
O sr. Crespo Gonzalez di que o Grupo Socialista comparte o contido da moción.
VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción é aprobada co seguinte resultado

VOTOS A FAVOR: (11) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodriguez Gonzalez, Baz Vicente, Lomba
Alonso, Martínez Vazquez e Rodriguez Fariñas

ABSTENCIÓNS: (6) Sres/as. Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán, Alonso Alvarez e Iglesias Ferreira.
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RE 1.814 do BNG.- Moción para demandar un servizo de
transporte digno para os/as enfermos/as de hemodiálise.

O sr. Baz Vicente le a seguinte moción:
“Exposición de motivos:

A apertura do Novo Hospital de Vigo, Alvaro Cunqueiro, ven poñer de manifesto
como a privatización da sanidade non só supon un encarecemento dos servizos
senon tamén un deterioro dos mesmos.
O Alvaro Cunqueiro é cada vez máis mostra de como o obxectivo de facer
caixa das empresas conceionarias dificultan o traballo diario e comprometio
das facultativas e facultativos.
Un exemplo disto é o servizo de transporte en ambulancia que traslado ó
Hospital Alvaro Cunqueiro para realizar
sesión de Hemodiálise aos e ás
pacientes. Persoas usuarias deste servizo no Baixo Miño soportan
importantes deficiemcias que fai mo¡ dificil a vida das mesmas. Segundo
reclamacións realizadas ante o SERGAS por parte de enferm@s de
hemodiálise, fan unha media de dúas horas de ida e dúas horas de volta para
chegar dende o Baixo Miño até o Hospital Alvaro Cunqueiro (pasando pola
residencia privada "Os Carballos co que SERGAS ten concesión e POVISA), o
que implica que cada sesión de hemodiálise supon 9 horas entre
despramento e tratamento
Esta situación repítese tres días á semana en quenda de tarde, mais tamén
na quenda de maná, e a outra quenda de dous dias á semana, en quenda de
mañá e quenda de tarde, no que tamén hai que ter en conta que estes
usuari@s son persoas de avanzada idade,, moitas delas en cadeiras de
rodas que non soportan viaxes tan longas.
2- Por todo isto o BNG ven a pedir para que se adoite o seguinte
ACORDO
1.Demandar da Xunta de Galiza unha planificación inmediata para que
o SERGAS mellore o servizo de Hemodiálise no Hospital Alvaro
Cunqueiro.
2.Trasladar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, titular da
Consellería de Sanídade e grupos parlamentares do Parlamento
galego

Di que no punto 1º da parte resolutiva debe modificarse quedando do seguinte
xeito: “Demandar da Xunta de Galiza unha planificación inmediata para que o
SERGAS mellore o servizo de transporte para enfermos/as de hemodialise no
Hospital Alvaro Cunqueiro”
ABRESE O DEBATE:

A sra. Ortega Martinez fai a seguinte intervención: “Coa exposición de motivos, non
estamos de acordo en absoluto, O problema referido na moción non é debido á
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xestión da Unidade de Hemodiálise do Hospital Álvaro Cunqueiro nin das empresas
concesionarias de determinados servizos non sanitarios do hospital, senón dun
servizo de transporte non urxente consecuencia dun concurso público convocado en
2007 e adxudicado en 2008, en tempos do bipartito. O Obxecto do mesmo é o
traslado de pacientes desde o seu domicilio aos centros sanitarios para a realización
de consultas, probas complementarias ou tratamentos e regreso ao mesmo. Nos
non vamos a pedir se modifique a exposición de motivos, decindo que Touriño o
Quintana querían facer negocio ca sanidade pública; nos vimos os plenos a
solucionar o problema, e nos temos unha solución, e por eso vamos a pedir se añada
un punto, xa que ese contrato ten unha posibilidade de revisión este punto que
adxuntamos se refire e eso:
“Instar á Consellería de Sanidade a que, no marco da comisión de seguimento
prevista no concerto do Servizo Galego de Saúde coa UTE Baixo Miño,
adxudicataria dos Servizos de transporte sanitario non urxente da zona do Baixo –
Miño, propoña medidas de coordinación para reducir, na medida do posible, as
demoras na prestación do Servizo.”
O sr. Baz Vicente pregunta ó secretario se tomou nota da proposta da voceira do
PP ó que lle responde que lla pedirá por escrito incorporar na acta. O Sr. Baz
Vicente di que o BNG acepta a proposta do Partido Popular.
A sra. Vicente Baz di que apoian a moción.
VOTACIÓN.

Sométese á moción á votación coa incorporación sinalada sendo aprobada pola
UNANIMIDADE dos presentes: Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español
Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez, Ortega
Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero, Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente,
Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez Fariñas e Iglesias Ferreira (17 votos a
favor).


RE 1.852 do PP.- Moción para mellorar a resposta da
oficina do INEM de Tui aos plans de emprego da
Deputación, a imparcialidade na selección no Concello
da Guarda e garantir o total do investimento na liña 4.

A Sra. Ortega Martinez le a seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hai un descontento xeneralizado entre os desempregados do concello cada vez que
se fan públicas as listaxes que se remiten desde a Oficina de Emprego de Tui,
como resposta á oferta de emprego que o concello realiza dos diferentes Plans de
Emprego da Deputación Provincial.
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O descontento prodúcese en dobre sentido, coa oficina de Emprego de Tui e coa
selección do persoal no Concello.
Moitos desempregados son chamados varias veces (ata 6) e outros ningunha; se lles
comunica que é pola antiguedade, e moitos con menos tempo como demandantes de
emprego son chamados. Hai agravios continuos, ademais nas probas que se
realizan no concello tamén se nos queixan de agravios importantes.
Coñecemos casos de persoas que se acaban de apuntar e son chamadas para unha
determinada categoría, e a outras que levan anos apuntadas non se lles chama. Xa
cando para un posto, como animador sociocultural, só había un candidato (de 952
parados rexistrados na Guarda), tivemos a constancia absoluta de que algo falla nas
administracións que xestionan este plan.
Do mesmo xeito, mandaron varios candidatos para electricistas, sen coñecementos
no oficio, habendo, segundo nos consta, traballadores con experiencia aos que nin
sequera chamaron.
Xa no é que se xestione mal, parece máis ben un despropósito do que os únicos
prexudicados son os parados de A Guarda que non chamaron.
Sen embargo, estes plans nos parecen adecuados, xa que sitúan o emprego como
prioridade e cumpren co obxectivo de axudar ao concello nos seus servizos dende
fai anos.
Pero este ano sorprendentemente teñen unha novidade: a partida destinada a isto,
a chamada liña 4, pode non utilizarse na súa totalidade para o emprego á
discreción do Concello. Isto non nos parece acertado, xa que nós pensamos que o
emprego sempre debe ser a prioridade, respecto a outras liñas de axuda no plan de
Concellos da Deputación. Deixando á discreción do concello pódese dar a paradoxa
que vaian diminuíndo a liña 4 a favor doutras partidas sobre todo en períodos
electorais.
Con esta moción non pretendemos máis que trasladar as queixas dos
desempregados ao Concello e á Oficina de Emprego de Tui, instando ás
administracións competentes a que revisen e melloren este asunto.
Algo non está funcionando ben, cando as queixas son tan numerosas e os agravios
tan evidentes. Polo tanto, como hai tres administracións implicadas, instamos
mediante esta mocións ás tres, dentro da nosa siña de identidade de construír e
non destruír, a axudar a mellorar un tema tan importante como é o do emprego
nesta vila.
Por último, temos que dicir que será prioridade absoluta que se resolva este tema,
chegando hasta as últimas consecuencias se fixera falla.
Por todo isto sométese a consideración da comisión correspondente e a elevación ao
PLENO os seguintes ACORDOS para a súa ADOPCIÓN:
Que se inste:

Á Oficina de Emprego de Tui e á Consellería de Economía e Industria da que
depende a:

1º- Que se melloren as respostas con candidatos desempregados polo SPEG que
son remitidos ao Concello de A Guarda, no senso de que se envíen para cada
categoría ou oferta, o número total de desempregados guardeses nesa
categoría que oferta o Concello.
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2º- Que no caso no que se limite o número por oferta (non é o máis desexable
segundo a nosa opinión), cada traballador só participe nunha categoría para que
haxa máis posibilidades a que outros desempregados entre na oferta.
3º- Que de utilizarse un criterio como a antigüidade u outro, se respecte
rigorosamente, aínda que nós queremos que se aplique o punto 1, todos os
rexistrados, sen criterios.

4º- Que si unha persoa renuncia sen motivo xustificado, non volte a ser admitida
como candidata na seguinte convocatoria, senón que esta dea paso a unha persoa
que si quere traballar.

5º- Que as persoas que envíe a oficina de emprego de Tui, cando se trate de oficios
tales como electricistas, albaneis, etc, se comprobe que teñan ou coñecemento ou
experiencia na materia.
Ao Concello:

- Que cando non haxa un número importante de aspirantes, volte a pedir outra
oferta á Oficina de Emprego de Tui, pois cun candidato só non se pode facer unha
selección.
- Que o concello para a selección da persoa dentro do listaxe remitido pola oficina
de emprego de Tui utilice un xurado profesional e independente, garantindo a
igualdade de oportunidades dentro do ríspeto as bases que supoñen o plan de
emprego da Deputación.
Que se inste á Deputación de Pontevedra:

- Que a liña 4 de axudas aos Concellos, no poida utilizarse en outras liñas do
chamado "Plan Concellos", xa que o emprego debe ser unha prioridade, respecto a
outras cuestións.”
Engade que o Concello pode solicitar un número maior de candidatos por oferta de
traballo.
ABRESE O DEBATE:

A sra. Iglesias Ferreira di que é coñecedora do descontento que existe pero
considera que hai afirmacións fora de lugar. Defende a labor dos traballadores e
técnicos do INEM de Tui. Considera que non se pode pedir que manden a todos os
parados do municipio. Di que non se pode limitar o dereito a participar en varias
categorías dos aspirantes.
O sr. Rodriguez Fariñas di que os demandantes de emprego apúntanse na categoría
que queren sin que lle pidan ningunha titulación ou acreditación. O envío dos
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desempregados por parte do Servizo Público de Emprego de Galicia non se está
facendo ben. Di que parece que a culpa é dos traballadores do INEM e non é así.
Pide que se refaga a moción.
O sr. Lomba Alonso di que non lle gustan as afirmacións desta moción. Di que
espera que xa se teña falado sobre esta moción coa Consellería de Economía e
Industria porque entende que o sistema falla, e o sistema establéceo a propia
Consellería. Considera que este sistema informatizado ten as súas eivas. Espera que
o Concello estea facendo ben os deberes e que, se nunha oferta ven unha soa
persoa, é porque non hai máis. Di que o BNG está en contra do apartado que critica
o funcionamento da Deputación xa que o Partido Popular sempre defendeu a
autonomía local e agora, como está en mans doutros partidos, xa non lles vale. Cre
que hai que esixirlle ó Concello que execute un Plan de Emprego Municipal e será
este quen determine as súas necesidades.

O sr. Alcalde di que esta moción dispara contra a Xunta de Galicia, contra o INEM,
contra o Concello e contra a Deputación. Di que ven a constatar que o INEM non
funciona ben. Di que está de acordo co que di sobre a Xunta de Galicia e que, en
lugar de traer esta demanda a Pleno, habería que facerllo chegar á Consellería
pertinente. Pide que se retire a parte que se refire ós membros dos tribunais do
Concello. No que respecta á Deputación di que agora dáselle máis autonomía ós
Concellos na concesión da subvencións. Ademáis di que o Concello da Guarda gasta
todo o diñeiro concedido na liña 4.
A sra. Ortega Martinez di que retira o punto referido ós traballadores do Concello e
pide que se publiciten máis as categorias e que se pidan máis candidatos por posto.
O sr. Rodriguez Fariñas pide que se neste tema se refiran o Servizo Galego de
Emprego e non ó INEM porque non son o mesmo.

O Sr. Español Otero di que tivo discusións co director do SPEG sobre esto e non é
certo o que di a portavoz do PP. Di que é o INEM quen determina a cantidade de
persoas que se envían por posto.
A sra. Iglesias Ferreira di que se modifique o nome da Consellería.

A sra. Ortega Martinez di que retiran o punto 2º referido ó Concello e o punto
referido a Deputación.
O sr. Baz Vicente di que esta moción xa pasou pola prensa e teme que mañá saia
unha noticia falsa.
VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción coas modificacións sinaladas é aprobada co seguinte
resultado
VOTOS A FAVOR: (15) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodriguez Gonzalez, Ortega Martínez, Castro
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Martinez, Alvarez Carrero, Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente, Lomba Alonso,
Martínez Vazquez e Rodriguez Fariñas
ABSTENCIÓNS: (2) Sres/as. Rodriguez Fariñas e Iglesias Ferreira.



RE 1.854 da Concelleira non Adscrita.- Moción para a
mellora do estado no que se atopa o edificio e o entorno
do Centro Cultural.

A sra. Iglesias Ferreira le a seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En estas fechas donde el tiempo y las horas de día permiten a muchos vecinos
disfrutar más de los espacios comunes de nuestra villa, comienza a incrementarse
también el número de visitantes y un aumento de la actividad cultural y festiva. Sin
olvidar las referencias a nuestro patrimonio, gastronomía o paisaje que vienen
haciendo diferentes webs o personajes públicos que ayudan a promocionarnos en el
exterior. Por todo ello, nuestro pueblo necesita que quienes gobiernan se preocupen
por mantener los espacios públicos en condiciones para ser disfrutados y visitados
por todos.
Desde hace años contamos como ubicación del Centro Cultural con una edificación
emblemática de nuestra villa, un hermoso ejemplo de casa indiana construida en
1921, gracias a los emigrantes guardeses. Un edificio cuya imagen aparece en
guías, dípticos, webs, blogs, etc., tanto públicos como privados, por tratarse de una
parte de nuestro patrimonio con el que todas y todos los guardeses nos sentimos
identificados; además de encontrarse ubicado en pleno Camino de Santiago (camino
portugués por la costa) y en el tramo de inicio de subida a sta. Trega.
El Centro Cultural de A Guarda en muchas ocasiones se hace insuficiente para
albergar algunos actos, actuaciones o exposiciones. Los espacios y edificaciones
con los que contamos no dan satisfacción a las necesidades y aunque
constantemente reclamamos nuevas instalaciones, es lamentable que ante estas
situaciones de falta de recursos o incapacidad para construir nuevas instalaciones,
no se realice un mantenimiento en condiciones de las que tenemos.

Los exteriores del centro cultural de A Guarda son un claro ejemplo del abandono
que sufre nuestro pueblo y la falta de intención por parte del gobierno de poner
solución a muchos de los pequeños detalles que requieren un mínimo de atención.
Visitando esta emblemática edificación, nos encontramos muros exteriores repletos
de vegetación, escaleras impracticables para muchas personas, farolas sin luz y
rotas, rejillas descolocadas, cables de antenas aycesifrfes, biosaludables
inutilizables y oxidados,..
Podemos entender que la construcción de nuevas instalaciones son dificultosas y
que hay prioridades en estos momentos, pero atender a los detalles de
mantenimiento y seguridad que requieren los espacios públicos es algo que el
concello debe asumir y llevar a cabo constantemente, sin llegar a estos estados de
abandono que a la larga suponen mayores inversiones.
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Por lo expuesto, se somete al Pleno do Concello de A Guarda la adopción del
siguiente ACUERDO:

1o Que el concello de A Guarda encargue a los técnicos municipales la elaboración
de un informe de las mejoras y arreglos necesarios en el entorno del edificio del
Centro Cultural (muros exteriores de la finca y del edificio, alumbrado,
columpios y biosaludables, mobiliario, rejillas, antenas, jardineras,...) con un
presupuesto de la cuantía necesaria para llevarlos a cabo.
2o Que el concello de A Guarda habilite una partida presupuestaria conforme al
presupuesto elaborado por los técnicos municipales o lo contemple en la
convocatoria del Plan de Concellos 2016 de la Diputación Provincial o cualquier
otra línea de ayudas próxima, para que los arreglos se lleven a cabo a la mayor
brevedad.
3o Que el concello de A Guarda tenga especial cuidado con el mantenimiento de
zonas como ésta de uso común, que requieren más de un mantenimiento
adecuado, si este se lleva a cabo, que de grandes inversiones.”
ABRESE O DEBATE.

A sra. Baz Rodríguez di que está de acordo en que o Concello necesita un auditorio
e que comparten tamén que existe un problema coa iluminación que tratarán de
solucionalo. Di que o equipo de goberno está traballando no tema da titularidade do
Centro Cultural para optar a subvencións.
A Sra. Iglesias Ferreira pide que, cando menos, se faga unha limpeza do exterior.

O Sr. Rodriguez Fariñas di que o Centro Cultural non é do Concello nin pode selo.

O sr. Alcalde di que agora as administracións piden a titularidade do inmoble para
outorgar subvencións.
O sr. Rodriguez Gonzalez di que non é certo que non se repararan as avarías nunha
semana.
VOTACIÓN.

Sométese á moción á votación coa incorporación sinalada sendo aprobada pola
UNANIMIDADE dos presentes: Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español
Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez, Ortega
Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero, Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente,
Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez Fariñas e Iglesias Ferreira (17 votos a
favor).


RE 1.879 do BNG.- Moción sobre un plan de mellora
para o CEIP As Solanas.
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O sr. Baz Vicente le a seguinte moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dende o BLOQUE NACIONALISTA GALEGO presentamos varios escritos na que solicitamos
ao grupo de goberno que tomase as medidas oportunas para realizar unha reparación
efectiva do pavillón do CE I.P As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo.
Que o estado do pavillón de deporte deste centro escolar é máis que lamentábel non se lle
escapa a ninguén, máxime cando puidemos ver en directo como voaban pezas do teito e dos
laterais do mesmo.
No escrito lembrámoslle que ao deterioro da cuberta hai que engadirlle o deficiente
mantemento dos exteriores da instalación. Así pódese a falta de iluminación artificial, a falta
de limpeza que fai que as plantas e arbustos invadan os exteriores do pavillón,..
Advertimos as consecuencias polo estado do pavillón que pode desencadear en calquera
momerto unha desgraza tanto persoal como de carácter materil'.
Dende o BNG consideramos que os arranxos da cuberta non son suficientes para compensar
os anos de deterioro do pavillón "Antonino Torrón" de Solanas. Hoxe, faise necesario unha
intervención máis ambiciosa. Entendemos que estamos a falar dunhas obras custosas polo
que se deberá levar a cabo por medio dun proxecto plurianual, para logo facer un
mantemerto axeitado.
2- Por todo isío o BNG ven a pedir para que se adoite o seguinte ACORDÓ

Que se afronte unha reforma integral do pavillón "Antonino Torrón do C.EI.P As SolanasNicolás Gutiérrez Campo dentro dun proxecto plurianual que contemple cando menos os
seguintes termos:
1. Reposición da cuberta completamente, un aceso sinxelo para o seu mantemento e
supervisión.
2. Dotación de vestiarios, duchas, servizos,...
3. Mellora da iluminación, illamento, problemas de condensacións, acústicos, ... e a
reparación da pista e da grada.”

ABRESE O DEBATE

A sra. Iglesias Ferreira di que lle preocupa, ademais da cuberta, o acceso ó pavillón.

O sr. Rodriguez Fariñas di que xa denunciou fai ano e medio o estado do pavillón.
Di que os grupos políticos asumiron fai meses o compromiso de non politizar o tema
Solanas. Cre que hai que ser máis valentes e en lugar de pedir arranxos o que toca
é pedir un pavillón novo. Di que o pavillón é municipal e non lle ve sentido a invertir
uns cartos agora para máis adiante volver invertir. Recorda o mal estado no que
están outras instalacións do centro. Non sabe a priori que posición asumir neste
tema e prefire escoitar a opinión do equipo de goberno.
A sra. Ortega Martinez di que non entende o punto 1 da moción e pide que se lle
explique.
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O sr. Español Otero di que lle parece oportunista esta moción e que o voceiro do
BNG sabe que obras se van facer no pavillón. Recorda que o Grupo Municipal
Socialista xa fixo a 1ª demanda de arranxos á Consellería de Educación no ano
2011. Di que non aparece en cambio ningún escrito do BNG nin do Partido Popular
desde o ano 2010 no Concello que faga referencia ó pavillón de Solanas. Denuncia
ademais que houbo unha certa discriminación de trato hacia Solanas en
comparación coa Sangriña e Sinde. Informa que lle comunicou no seu momento á
ANPA de Solanas que se chegara a un acordo para asinar un convenio coa
Consellería de Educación para o arranxo da cuberta do pavillón, na cal cada unha
das administracións sufragarían o 50% do custe da obra. Estase pendente da
sinatura do mesmo. Di que o Concello tamén lle informou á Consellería que habia
que arranxar as cristaleiras da parte norte porque supoñan tanto perigo como a
propia cuberta. Remata anunciando que o Concello está traballando nun proxecto
para os vestiarios.
O sr. Baz Vicente di que o BNG só tiña coñecemento das obras da cuberta e das
cristaleiras e que no sabía das previstas para as canastas, o valado de hockey e dos
vestiarios que acaba de anunciar ó concelleiro de Vías e Obras. Recorda que o BNG
pediu por escrito información ó respecto fai moito tempo e non se lle contestou.
VOTACIÓN.

Sométese á moción á votación coa incorporación sinalada sendo aprobada pola
UNANIMIDADE dos presentes: Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español
Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez, Ortega
Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero, Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente,
Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez Fariñas e Iglesias Ferreira (17 votos a
favor).



RE 1.892 de Converxencia Galega.- Participación da
oposición na páxina web e boletín municipal.

O sr. Rodriguez Fariñas da conta da seguinte moción:

“Dende tódalas instancias escoitamos falar a representantes de tódolos grupos
políticos, sobre claridade, transparencia, acceso a documentación e información,
con máis forza, cando o que fala, é da oposición cando están no goberno (local,
provincial, autonómico ou estatal) a situación varía considerablemente, e así o
vemos reflexado nos medios de comunicación.
A cercanía a cidadanía, se pretende sexa somentes un dereito do que goberna, e si é
posible evitar a aproximación da oposición, poñendo tódolos medios neste caso
municipais o servizo do que manda, así vemos o uso e abuso que se fai coa páxina
web e con Boletín Informativo Municipal nos que a oposición brila pola súa
ausencia.
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A día de hoxe, os Grupos Municipais non contan con ningunha participación nos
espazoso municipais como instrumento para comunicarse cos veciños/as, e non ter
acceso a ningún destes citados medios municipais, xa que o seu espacio está
reservado ata o momento para o equipo de goberno.

Consideramos que tantoun como o outro, son canais de comunicación nos que
consideramos temos dereito a ter un espacio que nos permita chegar a todo o pobo,
para que coñezan a actividade municipal.

A intención desta moción non é a creación dun espacio para ser utilizado polas
formacións políticas como canle de propaganda partidista, senón crear unha
ferramenta para que os veciños/as poidan acceder a información relacionada coa
súa actividade.
Polo que sometemos esta moción ó pleno:

1.- O Boletín Informativo Municipal, publicará:

a) Un resumo do pleno, o título das mocións presentadas e a súa votación.

b) Se fará un reparto do espazo para que cada grupo poida insertar as súas
actividades.

2.- Paxina web

a) Se habilitará un espazo para os grupos municipais co fin de que se poida
informar os veciños das actividades e iniciativas se leven a cabo. “

ABRESE O DEBATE

A sra. Iglesias Ferreira di que comparte uns puntos pero outros non. Comparte o
punto 1A. Respecto da páxina web entende que tampouco debe ter cor política
ainda que a veces si que é certo que hai noticias na web municipal que semellan
dun partido político en concreto.
O sr. Lomba Alonso di que considera que a páxina web e o boletín municipal cada
vez representan máis ó partido socialista e menos ó Concello. Dende a súa opinión
tanto o a páxina web como o boletín deben ir encamiñadas a dar información de
servizos. Non lle queda claro hacia que tipo de páxina web ou boletín se pretende
camiñar.
A sra. Ortega Martinez di que non vai opinar sobre a páxina web pero respecto do
boletín di que só aparece información do equipo de goberno.

O sr. Rodriguez Fariñas di que o Boletín cada vez máis parécelle unha “panfletada
partidista”. Di que intenta que o medio informativo municipal sexa de todos e non
só do PSOE.

O sr. Alcalde di que Alcalde tiña curiosidade por coñecer a opinión dos demais
grupos políticos e acaba de quedar perplexo. Pide que se demostre que hai algunha
noticia que é panfletada do PSOE. DI que lle gustaría que ensinaran unha páxina
web institucional que publiquen noticias dos partidos politicos da oposición. Remata
dicindo que non se pode pretender que a páxina web ou o boletin institucional
sexan unha páxina ou boletín dos partidos políticos.
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VOTACIÓN

Sometida a votación esta moción obtén o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: (7) Sres./as Ortega Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero,
Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Rodriguez Fariñas e Iglesias Ferreira.
VOTOS EN CONTRA: (7) Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español Otero, Baz
Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz e Rodríguez Gonzalez
ABSTENCIÓNS: (3) Sres/as. Baz Vicente, Lomba Alonso e Martínez Vazquez.

A vista deste resultado, e en virtude do voto de calidade do Sr. Alcalde, á moción NON
PROSPERA (artigo 124.4 d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rexíme
Local)



RE 1.890 de Movemento Tricolor do Baixo Miño asumida
por Converxencia Galega.- Cumprimento da Lei 52/2007
da Memoria Histórica.

O Sr. Rodriguez Fariñas da conta da seguinte moción (advirte que falta a palabra
“símbolos” no último párrafo polo que pide que se corrixa e quede do seguinte
xeito:” Que o Concello de A Guarda cambiará no plazo máximo de 3 meses a retirar
tódolos símbolos franquistas que existen no termo municipal a partir da aprobación
desta moción”).
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ABRESE O DEBATE

A sra. Iglesias Ferreira di que parece que está de moda este debate e pregunta cal é
o límite.

O sr. Lomba Alonso di que na moción só se pide cumplir coa lei polo que van
apoiala.
A sra. Ortega Martinez recoda que Franco xa morreu. DI que se a Lei obriga á
retirada dos símbolos votarán a favor e pide que se supere xa esta etapa.
VOTACIÓN.

Sométese á moción á votación coa incorporación sinalada sendo aprobada pola
UNANIMIDADE dos presentes: Sres./as Lomba Baz, Magallanes Alvarez, Español
Otero, Baz Rodriguez, Crespo Gonzalez, Vicente Baz, Rodríguez Gonzalez, Ortega
Martínez, Castro Martinez, Alvarez Carrero, Acevedo Rolán, Alonso Alvarez, Baz Vicente,
Lomba Alonso, Martínez VAzquez, Rodríguez Fariñas e Iglesias Ferreira (17 votos a
favor).
PUNTO 14.- ROGOS E PREGUNTAS
A sra. Iglesias Ferreira fai os seguintes rogos e preguntas.
1.- Cántas dedicacións exclusivas hai no Concello da Guarda? Non ten que vir a
pleno e aparecer reflexada nunha acta plenaria a retirada da dedicación exclusiva
dun concelleiro? Di que lle gustaría que aparecera reflexada nunha acta esta nova
situación.
2.- Pide que se teña cuidado coa titulación que se require para optar a algunhas
prazas referíndose en concreto á praza de animador sociocultural. Considera que
nas bases está mal expresado.
O sr. Alcalde di que a el parécelle que está perfectamente expresado.
3.- Como está a situación da radio municipal?
A radio está funcionando igual que nos últimos anos. Existe música en toda a
programación e algún programa esporádico.

4.- Respecto do Martes de Carnaval, di que había actos na alameda e o alumeado
estaba apagado.

5.- Di que as oficinas de turismo estiveron pechadas en Semana Santa e que hai que
facer mellores previsións de persoal

6.- Pregunta se se modificou o horario de biblioteca. Di que a Xunta de Goberno
Local anunciou a ampliación do horario da biblioteca.
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Segundo os servizos de intervención imposibilítao a nova Lei de Facendas Locais.
7.- Comunica os problemas de alumeado da rúa Bechos.
O sr. Rodriguez Gonzalez responde que xa están solucionados.

8.- Di que o Concello da Guarda sae na prensa como un dos concellos que “pasa”
da Lei da Transparencia.
9.- Di que o Concello da Guarda sae na prensa tamén porque o Tribunal de Contas
abriu dilixencias por pago de pluses a traballadores municipais.

10.- Pregunta se non había persoal titulado no municipio para impartir o curso de
baloncesto e ónde están entrenando.
O Sr.Crespo Gonzalez di que o curso foi unha proposta dun clube de Baiona e que
están entrenando no Sinde.
O sr. Rodriguez Fariñas fai os seguintes rogos e preguntas

1.- Di que repite as mesmas preguntas que non contestaron no anterior pleno.
O que vostede solicita son respostas a escritos e polo tanto non se consideran
preguntas de pleno.
2.- Pregunta polo modo de seleccionar o guía turístico que houbo na Semana Santa
e se tiña a titulación necesaria para levar a cabo ese traballo.

O sr. Alcalde di que se tratou dun contrato administrativo de servizos cunha
empresa da Guarda de contrastada formación e experiencia. Informa ademais que
se da a casualidade de que esa persoa foi a que quedou segunda na última selección
de guía turístico do Monte Santa Trega.
O sr. Rodriguez Fariñas denuncia que a persoa seleccionada non tiña a titulación
requerida.
O sr. Baz Vicente fai os seguintes rogos e preguntas.

1.- Di que o BNG presentou un escrito no Rexistro no mes de marzo sobre a súa
proposta para a zona peonil da rúa do Porto e non se lles contestou. En cambio hai
un escrito de saida a Portos no que se lle demanda actuacións na zona. Pregunta se
se vai mandar tamén a Portos a proposta do BNG acordada cos veciños.
O sr. Alcalde di que non se lle contesta ó seu escrito porque no pregunta nada. Di
que non se vai mandar a proposta do BNG. Di que as demandas do equipo de
goberno son máis ambiciosas.
2.- O 28 de xaneiro pediron copia do proxecto da rúa Manuel Alvarez e de
Concepción Arenal. Di que non se lle contestou. Piden copia do proxecto de Manuel
Alvarez.
O sr. Español Otero di que se abrirán as ofertas a semana seguinte e que pode
acceder ó proxecto cando queira.
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3.- Pregunta por qué non se piden outras ubicacións para a antena de
Camposancos. Di que no Pleno da Entidade Local Menor de Camposancos se
recoñeceu que outras empresas falaban doutras ubicacións.
A empresa que ten interese en instalar a antena contemplou outras ubicacións e por
motivos de cobertura e de dispoñiblidade de terreos optou por este sitio.
4.- Pregunta cal é a situación da cafetería da Estación Marítima.
A sra. Magallanes Alvarez di que se está pendente dunha pequena consulta para a
súa licitación.
5.- Pide copia de determinada documentación do expediente da contratación do
servizo de xardíns.

6.- Di que sairon axudas para accesibilidade de Turismo e pregunta se se solicitaron
estas axudas. Pide copia da solicitude
Pediuse a subvención pero non para accesibilidade.
7.- Pregunta cantos cartos ten previstos o Concello para a festa do Peixe espada.
A sra. Magallanes di que non está decidido.

8.- Pregunta polo motivo que levou a pospoñer a ruta da lamprea.
A sra. Magallanes Alvarez di que tivo tanto éxito o ano anterior que os propios
restaurantes pediron que se fixera noutra épocan porque se viron desbordados.
O sr. Lomba Alonso fai os seguinte rogos e preguntas

1.- Pregunta que está a ocurrir coa rúa Julia Vaquero.
O sr. Español Otero di que a empresa que fixo a urbanización na rúa non o fixo ben
e agora se están pagando as consecuencias.
O sr. Lomba Alonso di que ten que haber un maior control sobre este tipo de obras

2.- Pregunta polo gasto en pizarra que ven no recoñecemento de crédito.
O sr. Español Otero di que é unha petición de pizarra á empresa que subministrou a
pizarra para a Alameda para a súa reposición.

3.- Pregunta por qué se cambiou de empresa para a xestión de nóminas e por qué
non o fai o propio concello.
A sra. Magallanes Alvarez di que se sacou a concurso. DI que cando non haxa tanta
presión por parte de Madrid e non estean tan saturados de traballo no
departamento de Intervención poderá valorarse a posibilidade de xestionar este
tema con persoal municipal.
O sr. Lomba Alonso pregunta cantas empresas se invitaron ó que responde a sra.
Magallanes que dúas. O sr. Lomba Alonso pregunta por qué non se pediron a máis
empresas ó que responde a sra. Magallanes que por requisitos técnicos.
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4.- Pregunta por qué se contratou a educación de adultos cunha empresa privada.

O sr. Alcalde di que se optou por este sistema porque era máis rápido e había
urxencia na contratación pola data dos exames. Engade que o equipo de goberno
está contento no resultado.

5.- Di que presentaron un escrito solicitando a baixada da bandeira da Unión
Europea polo acordo con Turquía e di que no Concello da Guarda non se baixou.
O sr. Alcalde di que si se baixaron ainda que cre que é pouca cousa para o que está
sucedendo.
A sra. Martinez Vazquez fai os seguintes rogos e preguntas

1.- Pide que se inste ó organismo competente para que arranxe as fochancas que
hai na pista da Armona ó Codesal.

O sr. Español Otero di que as máquinas da mancomunidade chegaron onte e
comenzarán a arranxala xa.
2.- Pide a reparación da pista que vai o Puntal.

3.- Roga que se inste ó organismo competente para que limpe as beirarrúas de
Camposancos porque están as herbas moi altas.
O sr. Español Otero di que é competencia da Consellería e que o Concello tamén o
fai pero agora teñen a persoa encargada de baixa. Di que entre as persoas que
acaban de contratar hai unha que manexa o tractor e que tentarán limpalas en
canto se poida.

4.- Pregunta por que o Concello acude a unha empresa privada externa para
realizar o servizo de axuda a domicilio cando se da circunstancias excepcionais e
non acude á Oficina de Emprego de Tui.
O proceso de selección sería moi lento. Por axilidade do servizo e cubrir a baixa no
periodo de tempo máis curto optouse por esta fórmula
A sra. Ortega Martinez fai os seguintes rogos e preguntas.

1.- Pregunta se vai a tomar algunha medida o goberno local para que os veciños da
Alameda e arredores poidan descansar tranquilamente os fins de semana, así como
non sufrir todo tipo de desperfectos nas suas portas.
O Sr. Alcalde di que está traballando xunto co Xefe da Policía Local e coa Guardia
Civil neste tema e espera atenuar os problemas.

2.- Aprobouse no pasado pleno unha moción para crear unha mesa de turismo, non
sabemos porque non se trouxo a este pleno, un ano mais chegaremos tarde a
planificación do turismo. Por que non se trouxo a este Pleno.
A sra. Magallanes contesta que porque ainda non está informada.
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3.- Aprobouse unha ordenanza sobre os GES e se pediu axuda os técnicos da
deputación pero ainda non se trouxo para a súa aprobación. Por qué?
O sr. Español Otero di que a Deputación contestou que non ten medios para facer o
estudo de costes. Contactouse con outra empresa e tamén dixo que non están
cualificadas para facelo.
4.- No pasado pleno retiramos unha moción sobre a mellora da Wifi, mentres non se
supera si cumpría ca lei de telecomunicacións, me gustaría saber si hai dictamen o
respecto, para volvela a presentar?
O sr. Alcalde di que hai un orzamento para contratar unha empresa que faga o
informe.

5.- Asinouse un convenio con Jordi Treserras para a presentación do estuario do
Miño a Candidatura a paisaxe cultural da Unesco, pola prensa sabemos que se
asinou unha primeira fase 20.000 euros, dos cales supoñemos 10.000 euros é a
contribución da Guarda. Pregunta con que presuposto se fixo este convenio e canto
sería o total do convenio.
O sr. Alcalde di que o custe é de 20.000 euros asumido a partes iguais entre o
Concello da Guarda e a Cámara de Caminha con cargo os orzamentoe de 2016 e
2017.

6.- O valedor do pobo manda o Concello de A Guarda unha carta solicitándolle unha
ordenanza sobre contaminación ambiental, ¿Qué pensa facer o goberno local con
isto? Se tomaron medidas para que a persoa que denunciou o valedor do pobo, e
que lle deron a razón en todas as instancias, deixe de sufrir o deterioro da súa casa
e da súa saúde?
O sr. Alcalde di que a esa veciña o Concello deulle a solución que podía darlle e dí
que é un conflicto entre particulares.
7.- Que hai da ducha ou lavapes na praia do Cangrexal, que se aprobou o ano
pasado? Está previsto para este ano?
A sra. Magallanes di que si e que xa se solicitou permiso a Portos.

8.- O panel de información sobre departamentos na entrada do concello que se
aprobou en pleno a proposta de este grupo, non se ve por ningures; mandouse
facer?
Estamos nelo.
9.- Se ten previsto a adaptación do noso proxecto de PXOU a nova lei do solo, como
outros concellos anuncian?

O sr. Alcalde di que viñeron requerimentos para derribar dúas vivendas e dende
entón pensa moito neste tema. Parécelle penoso que chegara a este momento. Hai
un problema económico porque agora ten que pagalo o Concello.
10.- DI que lles preguntaron por qué o Xoves Santo non se retiraron as bolsas de
lixo que rebosaba dos contenedores nas rúas por onde pasou a procesión, xa que
estaban cheos 4 horas antes da mesma.
O sr. Alcalde di que o Xoves Santo non hai recollida.
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11.- Pregunta se o Centro de interpretación do castelo de Santa Cruz estará aberto
este verán.
O Alcalde di que espera que si porque están traballando para eso.

12.- A valla na saída de Baiona cara a Guarda esta tan descolorida que só se
recoñece un escudo e o nome de A Guarda. Pregunta se se vai facer algo ca
deputación ou con quen pertenza a valla para solucionalo?
Se lle trasladou a Turismo Rías Baixas.
13.- Na subida as torres en Camposancos, ¿cando se vai a arranxar o gran bache,
cada vez é maior?
Nestes días estase procedendo a súa reparación.
14.- Roga que se contesten a todas as súas preguntas.

15.- Roga un espello na subida da cetárea, no cruce coa estrada.

16.- Roga que se manden técnicos a reparar o muro enfrente da igrexa de
Camposancos.
17.- Rogan unha capa de cemento do barrio de Salgueiró.

18.- Roga que se inste ás administracións para a construcción de beirarrúas da
estrada de Circunvalación.
19.- Roga o arranxo da rúa das Irmás Galdó

20.- Roga a implantación do sistema de retención de bidóns
21.- Roga a colocación de columpios do parque da Armona

22.- Roga que se limpe a farola dinoseto da subida da Armona.
23.- Roga que se arranxe o bache de Saa.

24.- Roga que se arranxen os cristais rotos de marquesiña Fontequente, así como os
baches da baixada de Fontequente.
25.- Roga que se limpen as inmediacións da EScola da Poza

26.- Roga o arranxo da esquina do muro de Alameda, ó lado Mapfre.
27.- Roga que se arranxa a varanda da Cruzada.

Non habendo máis asuntos que tratar o sr. Presidente levanta a sesión ás 02.00
horas do día 2 de abril de 2016 da que eu como secretaio dou fe.
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