
 

ACTA Nº 4 PLENO DO CONCELLO

DATA DA SESIÓN: 31.03.2017
CARACTER: 
ORDINARIA

CONVOCATORIA: 
PRIMEIRA

LUGAR: SALÓN DE PLENOS HORA: 20:05 HORAS

PRESIDE: D. ANTONIO LOMBA BAZ – ALCALDE (PSdeG – PSOE)

ASISTENTES:

Dª. Mª MONTSERRAT MAGALLANES ALVAREZ PsdeG-PSOE
D. MIGUEL A. ESPAÑOL OTERO PsdeG-PSOE
Dª. ELENA BAZ RODRIGUEZ PsdeG-PSOE
D. MANUEL JAVIER CRESPO GONZALEZ PsdeG-PSOE
Dª. Mª TERESA VICENTE BAZ PsdeG-PSOE
D. PAULINO RODRIGUEZ GONZALEZ PsdeG-PSOE
Dª. Mª DE LA CONCEPCIÓN ORTEGA MARTINEZ PP
D. JOSÉ CARLOS CASTRO MARTINEZ PP
D. ROBERTO JOSÉ ALVAREZ CARRERO PP
Dª. ELENA ACEVEDO ROLÁN PP
D. OSCAR ALONSO ALVAREZ PP
D. ANGEL LUIS BAZ VICENTE BNG
D. XAN LOIS LOMBA ALONSO BNG
Dª. Mª MERCEDES MARTINEZ VAZQUEZ
(incorpórase ás 20:12)

BNG 

D. CELSO J. RODRIGUEZ FARIÑAS CG
Dª. Mª DE FÁTIMA IGLESIAS FERREIRA Non Adscrita

RAQUEL DUARTE NÚÑEZ SECRETARIA
INTEVENTORA XERAL

Non asiste:

Aberta a sesión polo Sr. Alcalde, presenta á nova Secretaria.

A continuación gárdase un minuto de silencio polo concelleiro de Malpica falecido no mar o 
pasado día 30 de marzo de 2017.

Neste momento, e de acordo co Regulamento do Pleno de Concello da Guarda, o Sr. Alcalde  
informa de que se presentou unha moción por vía de urxencia. É necesario votar dita urxencia, e 
se prospera, se debaterá ó final do punto das mocións. Pídelle ó propoñente da moción, Sra. Mª 
de la Concepción Ortega Martínez, que xustifique a urxencia.
O Sr. Baz Vicente di que agradece o detalle do minuto de silencio. A continuación di que o BNG 
nunca pon reparos ás mocións de urxencia e non vai se este tampouco o caso.
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O Sr. Español Otero di que non tiñan coñecemento da moción. Estamos encantados de aprobar a 
urxencia porque estaremos encantados tamén de defender as accións que se levaron a cabo.

Sometida ao Pleno da Corporación a votación da urxencia, esta é aprobada por unanimidade dos 
concelleiros presentes.

PUNTO 1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES (ORDINARIA 
DE  02.02.2017,  EXTRAORDINARIA  DE  23.02.2017  E  EXTRAORDINARIA  DE 
14.03.2017).

De conformidade  co  preceptuado no artigo  91  do  R.O.F.,  a  Presidencia  pregunta  se  existe  
algunha obxección ás actas das sesións realizadas o 02.02.2017, 23.02.2017 e 14.03.2017.

Aberto o turno de intervencións, prodúcense as seguintes:

A Sra. Iglesias Ferreira di que vai a aprobar as tres actas.

O Sr. Rodríguez Fariñas di que na ordinaria non se contesta á metade das preguntas. E non 
soamente  iso,  senón que se  reiteran  ás  do  anterior  Pleno e  tampouco se  contestan.  Di  que 
volverán a presentalas por escrito.

O Sr. Lomba Alonso di que na ordinaria, na páxina 6, onde fala do portavoz do BNG, pon 
Vicente Baz e é Baz Vicente.

A Sra. Ortega Martínez di que na primeira falta José Carlos Castro e na segunda Roberto José 
Álvarez, con cal se van a abster. Da ordinaria o que temos que dicir é que as preguntas non se  
contestan. Nin por escrito nin oralmente, non se nos contesta de ningunha forma. Aínda que sí  
vamos  aprobar  a  acta  porque  queda  constancia  de  que  o  goberno  local  non  ten  en  conta  
ningunha das preguntas, nin os rogos, nin á oposición.

A Sra. Magallanes Álvarez di que nas actas só se recolle e da fe do que aquí aconteceu. Non sei 
a que ven si se lle contesta ou se deixa de contestar. Se vostede está convencida de que non se  
contestaron, iso non é obstáculo para aprobar ou deixar de aprobar unha acta.

Sometida  a  votación  ordinaria  as  actas  de  forma  independente,  a  acta  do 02.02.2017,  coa 
corrección  apuntada  respecto  dos  apelidos  do  concelleiro  do  BNG, foi  aprobada  por 
unanimidade do concelleiros asistentes á mesma.

Sometida  a  votación  ordinaria  as  actas  de  forma  independente,  a  acta  do  23.02.2017,  foi 
aprobada por unanimidade do concelleiros asistentes á mesma.

Sometida a votación ordinaria as actas de forma independente, a acta do 14.03.2017.2017, foi 
aprobada por unanimidade do concelleiros asistentes á mesma.

PUNTO 2.- DAR CONTA DOS DECRETOS
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Neste momento incorpórase á sesión a Sra. Martínez Vázquez.

A Sra. Iglesias Ferreira di que  a orde de pago de sanción da Xefatura Provincial de Tráfico  
non sei qué actuación é, quén é o responsable. Quero pedir que se coiden os aspectos de tráfico. 
Hoxe nas redes sociais saían unas actuacións sen sinalizar. Debe ter coidado con iso. 
Dáse da por enterada.

O Sr. Rodríguez Fariñas di que se da por enterado.

O Sr. Baz Vicente di que o BNG dáse por enterado.

A Sra. Ortega Martínez di que presenta unha queixa porque os decretos se lle dan dous días 
antes do pleno e non pode durmir para ter tempo de poder lelos. 
Pregunta sobre unha obra do POS 2015. Sinala que non hai interventora no Concello.

O Sr. Español Otero di que non é culpa do Concello que se fora a Interventora e que a Xunta 
non nos traerá un, aínda a que se pediu.

PUNTO  3.-  PROPOSTA DE  ALCALDÍA DE  DENEGACIÓN  DA SOLICITUDE  DE 
COMPATIBILIDADE  REALIZADA  POR  D.ª  Mª  CONCEPCIÓN  MARTÍNEZ 
VICENTE  PARA  DESENVOLVER  UN  SEGUNDO  POSTO  DE  TRABALLO  NA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

O Sr. Alcalde da lectura da seguinte proposición de data 23.03.2017, ditaminada pola Comisión 
Informativa de Plenos de data 28.03.2017:

“Visto que en data 9 de febreiro de 2017 Dna. Concepción Martínez Vicente, traballadora do  
Concello da Guarda no posto de auxiliar  de axuda a domicilio,  xornada a tempo parcial,  
solicitou que se lle recoñecera a compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de  
traballo noutra administración pública.

Visto que a Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó servizo das  
Administracións Públicas, establece, como principio xeral, que o persoal comprendido no seu  
ámbito de aplicación non pode compatibilizar as súas actividades co desempeño dun segundo  
posto  de  traballo,  cargo  ou  actividade  no  sector  público,  agás  nos  supostos  expresamente  
previstos.

Visto que a solicitante non se atopa en ningún destes supostos, e que é competencia plenaria  
autorizar ou denegar a compatibilidade laboral do persoal da Entidade Local, veño a propoñer  
ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

 Denegar  a  compatibilidade  solicitada  por  Dna.  Mª  Concepción  Martínez  
Vicente para o desenvolvemento dun segundo posto de traballo noutra administración  
pública.
 Notificar a resolución que se adopte á interesada.”

Aberto o turno de intervencións, prodúcense as seguintes:

3



 

 A Sra. Iglesias Ferreira di que non entende que a denegación teña que ir aprobada polo Pleno. 
Cree que o informe do Secretario Acctal cae en contradicións. Parece que nuns casos di que si e 
noutros di que non. En calquera caso se esto vai ó xulgado non entendo qué responsabilidade 
temos. Pasou cun tesoureiro. Me resulta difícil posicionarme. O informe non me resulta claro. 
Prefiro esperar para ver qué din os compañeiros.

O Sr. Rodriguez Fariñas di que non é unha proposta do Alcalde. É algo que di a lei e sí nos 
temos que posicionar. O 9 de febreiro a interesada pide que se emita un informe para aclarar as 
dúbidas e se lle contesta o 31 de marzo, pero non só iso, senón que se fai a providencia de 
Alcaldía o mesmo día, e o mesmo día a proposta de Alcaldía. Non entendo a presa por traer ó 
Pleno. Este embolado non é noso. Eu o outro día levanteime e hoxe tamén.

O Sr. Lomba Alonso di que o tema das datas é elocuente.

A Sra.  Ortega  Martínez   di  que  é  un  problema  do  grupo  de  goberno.  Moitas  veces  nos 
enteramos por fóra. Que decida o grupo de goberno.

A Sra. Magallanes Álvarez di que tratándose de temas de persoal temos que ser sensibles. A 
data  do  escrito  é  de  9  de  febreiro;  estívose  analizando  e  falando  coa  persoa,  segundo  o 
posicionamento do Secretario, feito o informe, se lle dixo que habería que denegarllo e a persoa 
decidíu que si, que quería que se trouxera. O informe do Secretario é claro. Outra cousa é o 
réxime dos Habilitados Nacionais, polo que se refire ó tesoureiro. Non queda máis que apoiar a  
proposición.

VOTACIÓN.

O  Concello  Pleno,  en  votación  ordinaria,  por  sete  votos  a  favor  do  PSdeG-PSOE,  e  dez  
abstencións  do  PP (cinco),  do  BNG (tres)  de  CG (un)  e  da  concelleira  non  adscrita  (un), 
ACORDA: aprobar a proposición da Alcaldía nos termos nos que quedou transcrita.

PUNTO 4.-  DAR CONTA DO DECRETO DE LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA DO 
2016.

O señor  Alcalde  da conta  do decreto de  liquidación  orzamentaria  do  2016 do  Concello  da 
Guarda e da liquidación orzamentaria do Padroado Monte Santa Tegra e dándose por 
enteirados os membros presentes da Corporación.

A Sra. Ortega Martínez di que se dá por enterada igual que dos douscentos decretos.

PUNTO  5.-  DAR  CONTA  DO  ENVÍO  Ó  MINISTERIO  DOS  MARCOS 
ORZAMENTARIOS DO PERÍODO 2017-2020.

O señor  Alcalde  da conta  da rendición  ó Ministerio  dos  Marcos  Orzamentarios  do período 
2017-2020, dándose por enterados os membros presentes da Corporación.
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PUNTO 6.- DAR CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE 
PAGO DO 4ª TRIMESTRE DO 2016.

O señor Alcalde da conta do informe de morosidade e do período medio de pago do 4º trimestre 
de 2016 e dándose por enterados os membros presentes da Corporación.

PUNTO  7.-  DAR  CONTA  DO  ENVÍO  Ó  MINISTERIO  DA  RENDICIÓN  DO  4º 
TRIMESTRE DO 2016.

O señor Alcalde da conta da rendición ó Ministerio do 4º trimestre 2016 do Concello, dándose 
por enterados os membros presentes da Corporación.

PUNTO 8.- MOCIÓNS.

1. R.E.  Nº  831  de  amnistía  Internacional  asumida  polo  Grupo  Municipal 
Socialista: sobre os refuxiados.

O Sr. Baz Vicente da lectura da seguinte moción:

Exposición de motivos:

Estamos asistindo a unha situación sen precedentes e ante a que é preciso que a comunidade  
internacional tome medidas urxentes e inmediatas e actúe en consecuencia.

A principios de 2016, por primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o número de persoas  
desprazadas dos seus fogares como consecuencia dos conflitos, a persecución, e as violacións  
de dereitos humanos nos seus países de orixe superou os 65 millóns segundo datos de ACNUR.  
Unha cifra que se incrementaría si sumásemos as miles de persoas que se viron obrigadas a  
desprazarse por desastres naturais ou pobreza. Esta situación está poñendo ao descuberto a  
incapacidade da comunidade internacional  para resolver  e  previr  conflitos  e  situacións de  
urxencia humanitaria,  así  como a falta  de vontade política para cumprir  coas obrigacións  
internacionais en materia de dereitos humanos e protección internacional.

O pasado 22 de setembro cumpríase un ano desde que os líderes da Unión Europea acordasen  
un  mecanismo  de  recolocación  de  urxencia  para  compartir  a  responsabilidade  de  quen  
solicitan  asilo.  Con  todo,  decenas  de  miles  de  persoas  seguen  atrapadas  en  campos  de  
refuxiados e refuxiadas en condicións deplorables.

No  caso  de  Grecia,  só  cumpriuse  o  6%  dos  compromisos  de  recolocación.  A  este  ritmo,  
tardaríanse 16 anos en cumprir os compromisos de recolocación. É unha vergonza que Europa  
non  poida  deixar  de  lado  a  política  e  resolver  esta  crise  humanitaria  compartindo  
equitativamente a responsabilidade dun número relativamente pequeno de persoas refuxiadas.

No caso de España, as cifras falan por si soas. En setembro de 2015, España comprometeuse a  
recolocar a 15,888 persoas procedentes de Grecia en Italia, das que, a 16 de xaneiro de 2017,  
chegaron  690  persoas.  Por  outra  banda,  no  primeiro  trimestre  de  2016,  o  noso  país  
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comprometeuse a reasentar a 1,449 persoas, das cales, a 16 de xaneiro de 2107, chegaron 289  
persoas.

É dicir, máis dun ano logo destes compromisos, España acolleu a 979 persoas. Unha cifra moi  
afastada das 17.337 persoas que o goberno comprometeuse a acoller.

Tendo en conta o anterior, o Concello da Guarda insta ao Goberno de España a:

Axilizar de xeito significativo o proceso de traslado de persoas refuxiadas a España mediante a  
súa recolocación e reasentamiento;

Cumprir no prazo previsto os compromisos acordados coa UE de acoller a 17.337 persoas.

DEBATE.

O Sr. Alcalde di que asume a moción o PSOE. Estiveron aquí persoas de Amnistía Internacional 
que  explicaron  que  había  uns  compromisos  que  non  se  cumpriron.  Amnistía  Internacional 
pretende  que  todos  levantemos  a  voz  para  que  as  distintas  Administracións  escoiten  a 
problemática. Quedei comprometido con eles para buscar apoio.

A Sra.  Iglesias  Ferreira di  grazas  Acalde  pola  aclaración.  Parecíame  raro  que  Amnistía 
Internacional presentara unha moción sen logo, data, selo, etc.

O Sr. Alcalde di que a enviaron por correo electrónico.

A Sra. Iglesias Ferreira di que a vai apoiar.

O Sr. Rodriguez Fariñas di que a solidariedade se demostra día a día. No pleno de 24.09.2015 
Converxencia Galega e BNG presentaron unha moción sobre os refuxiados. O grupo de goberno 
ven a pedirnos dous anos despois que apoiemos algo que eles votaron en contra. As actas están 
aí. A solidariedade se demostra día a día. Esas xentes non se alimentan de aire, están carentes de  
roupa, etc. Outros estivemos axudando a través doutros medios. Está moi ben a moción pero 
habería que facer tamén outras xestións.

O Sr. Baz Vicente di que non queren polemizar. Non se nos ofreceu adherirnos á moción. O 
BNG parece que só fala de política local. No seu día pediu a retirada da bandeira europea do  
Concello para protestar pola xordeira ante os problemas locais. Vamos a apoiar a moción.

A Sra. Ortega Martinez di que xa sabe que o concelleiro se refire ó PP. O plenario do Concello 
está para temas locais. Hai un guardés que é salvacostas e que no seu tempo libre dedícase a  
apoiar ós refuxiados. Noutros concellos se lle recoñeceu esta labor. Podería ser un punto máis da 
moción. Esta moción di moi pouco. Queremos apoiala incluíndo o contido  dunha proposición 
que se aprobou na Xunta. A moción así como está queda moi “light”.

Pedimos incluir:

“O pleno do concello de A Guarda súmase a proposición non de lei aprobada no Parlamento de Galicia  
o 30 de marzo de 2016 por unanimidade na que se acorda:
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- Seguir traballando na coordinación dentro do Plan de Acollida de todos os recursos dispoñibles  

tanto das administracións coma das ONGs e das familias galegas con gallo de favorecer  a  
efectiva integración das persoas solicitantes de protección internacional.

- Defender no ámbito comunitario políticas construtivas e coordinadas fronte ás ameazas dos  
controis  fronteirizos  que  se  cernen  sobre  o  espazo  Schengen.  A introdución  permanente  de  
controis fronteirizos non pode ser a resposta as arelas dos cidadáns da UE de maior seguridade  
e protección do seu nivel de vida.

- Rexeitar calquera acordo que contemple expulsións colectivas de refuxiados sirios, así como a  
necesidade da adopción dun acordo respectuoso coa legalidade internacional  e  os Dereitos  
Humanos, e especificamente que calquera expulsión a Turquía só será posible adoptala tras a  
conclusión dun expediente de asilo individualizado con todas as garantías".

O Sr. Español Otero di que o que di a concelleira se resume no que di a moción do PSOE. Eu 
creo que a moción o di perfectamente. Que o goberno de España cumpra cos compromisos que  
asumiu. Incluso podería asumir moito máis. Onte deuse unha charla no centro cultural sobre este 
tema, moi interesante.

VOTACIÓN:

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por doce votos a favor do PSdeG-PSOE (sete), do  
BNG  (tres),  de  CG  (un)  e  da  concelleira  non  adscrita  (un),  e  cinco  abstencións  do  PP,  
ACORDA: aprobar a moción nos termos nos que quedou transcrita.

1. R.E.  Nº  RC-970  do  Partido  Popular.-  Moción  para  o  desenvolvemento 
empresarial mediante un plan parcial do PXOM.

A Sra. Acevedo Rolán le a seguinte moción:

Exposición de motivos:

Un dos maiores problemas que ten A Guarda, é a falla de solo industrial para que as empresas  
que xa están no municipio amplíen o seu negocio, ou para que outras demandantes de solo  
poidan establecerse no noso concello.

Xa temos exemplos de industrias que tiveron a súa sede na Guarda, e que xa non están neste,  
senón nalgún concello veciño.  Isto é un problema sobre todo de cara á creación de novos  
postos de traballo, que tanta falta fan.

A existencia  de  solo  industrial  permitiría  asentarse  na  nosa  vila  a  empresas  de  diversos  
sectores productivos. Ademais axudaría a reactivar outros sectores económicos, e esas novas  
empresas probablemente precisarían doutras que xerarían moitos empregos indirectos.

Gustaríanos propor algo máis ambicioso para o emprego, pero non podería ser executable a  
curto prazo, e a situación necesita unhas solucións con urxencia, pois as empresas marchan e o  
emprego con elas. Asemade, outras empresas que preguntan por ubicacións no noso concello,  
non atopan o lugar onde establecerse, e descartan A Guarda como centro de traballo.
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Como sabemos hai un proxecto de zona industrial entre o Rosal e A Guarda, e que ocupa 26Ha.  
É un actuación pendente da sociedade "SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO S.L, pero  
tamén somos coñecedores de que o seu desenvolvemento está parado dende 2007, e moito nos  
tememos que vai a seguir paralizado.

O desexable, sería solucionar este problema vía un novo plan xeral, pero dende maio do 2015  
Consultora Galega manifestou que quería deixar de levar este plan, e o contrato rescindiuse  
con acordo entre partes. Non hai unha nova empresa, e o trámite é largo, aínda que a nova lei  
do Solo acurtouno.

No plan vixente do 1993, atopamos unha solución, parcial, ao problema: no solo urbanizable  
número  6  que  prevé  varios  sectores  de  planeamento  a  desenvolver,  mediante  os  seus  
correspondentes plan parciais de mais de 3HA, a tipoloxía de edificación é industrial,  non  
podendo instalarse actividades insalubres nocivas ou perigosas.

Unha  zona  moi  preto  da  VAC,  e  por  tanto  ben  comunicada,  que  mellorará  cando  esta  
infraestructura  sexa  finalizada,  por  iso  despois  de  estudar  o  PXOM,  vimos  a  propor  o  
desenvolvemento desta área de solo urbanizable.

Tamén queremos manifestar que estamos abertos a que se plantexen outras iniciativas para  
solo industrial, pero nos chegamos a esta conclusión, como unha posible alternativa rápida  
para solucionar o problema. Moitos empresarios fannos chegar a do solo industrial como a  
maior demanda para a Guardia.

POR  TODO  ELO,  O  PARTIDO  POPULAR  DE  A  GUARDA PRESENTA Ó  PLENO  
MUNICIPAL PARA O  SEU  DEBATE,  E  APROBACIÓN  SI  PROCEDE  A SEGUINTE  
MOCIÓN:

a) Que o Grupo de goberno inicie conversas eos propietarios do solo urbanizable programado  
numero 6 para procurar un acordo entre as partes.

b) Que se asegure que os usos do novo polígono sexan os suficientes para dar cabida a todo  
tipo de naves de almacenamento, instalacións comerciais, oficinas e todas aquelas ligadas a  
actividade industrial posibilitadas no Plan Xeral vixente na Guarda.

c) Que os servizos de urbanismo do Concello de a Guarda redacten o plan parcial para a  
ordenación detallada do solo urbanizable n° 6, ou que divida o polígono previamente noutros  
co límite inferior legal de 3 Ha para facilitar a súa viabilidade, para posteriormente desenrolar  
os  seus  respectivos  plans  parciais,  e  os  traia  a  pleno  para  a  súa  tramitación  urbanística  
segundo as leis vixentes

DEBATE.

A Sra. Iglesias Ferreira di que deberíamos ser un pouco máis ambiciosos. Parece por unha tirita  
nunha cirurxía.  Se compraron terreos, se adecuou o enclave e non se executou un so metro  
cadrado.  Non  é  a  primeira  vez  que  se  trae  esto  ó  pleno.  O  preocupante  é  que  estemos  
involucrando ó Concello cando a solución a ten a Xunta. Non creo que teña nada que ver cun 
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novo plan. O desexable é que a Xunta poña mans á obra e dé continuidade ó parque empresarial.  
Esto paréceme un parche.

O Sr. Rodriguez Fariñas di non me quero repetir. Creo que non hai nadie aquí que esté en contra 
da creación de  postos de traballo. Hai que ser coidadosos coas mocións. Tomiño e A Guarda 
perderon un parque empresarial por culpa da Xunta. Temos guardeses por todo o mundo. Pola 
inoperancia da Xunta xente da Guarda ten que ir a traballar a Portugal en condicións bastante 
“jodidas”. O luns desta semana se enterou a Xunta de que a automoción se vai a Portugal.  
Parece que van a facer unha nova lei, pero así non se crean postos de traballo. Non se pode  
presentar  unha  moción  e  non dar  alternativas  serias.  Espero  que  nadie  da  Guarda  me faga  
responsable de que votar en contra desta moción sexa non crear postos de traballo.

O Sr. Baz Vicente di que o BNG vai votar en contra. Pero que non salga na prensa que o BNG 
non  quere  que  se  creen  postos  de  traballo.  A responsabilidade  é  o  importante  co  parque 
industrial, máis ben que empresarial, porque que aquí grandes empresas non van vir. Aquí se  
manipularon vontades de propietarios de fincas para a creación de solo industrial. O corenta por 
cen  do  ámbito  está  ocupado  por  unha  empresa,  máis  ou  menos  produtiva.  ¿Qué  facemos? 
¿Botámola? O actual vial  ocupa a banda dereita deste ámbito. ¿En qué nos quedamos? Hai 
moitas cousas desta moción que apoiamos. Pero máis ben o PP tiña que presentar esta moción 
no Parlamento Galego. O BNG iría con eles. E preguntarlles ¿por qué nos deixaron tirados? E 
non vir  con esto aquí que é “pecata minuta”.  E non deberían mezclar  as cousas na mesma 
moción. Non vai ser solución para os problemas de emprego da Guarda. A responsabilidade de 
quen presenta a moción é moi grande e o que presenta é “pecata minuta”.

O Sr. Español Otero di compartimos o que se dixo pola concelleira non adscrita, Converxencia 
Galega e BNG. Dáselles moi ben ó PP o das competencias impropias para que os Concellos 
asuman o que lles corresponde e o que non. Ao PP incluso lles valeu para ganar as eleccións. Se  
pagou por parcelas nesa zona, que debería ir unida por unha vía de comunicación. Á Guarda hai 
que ir, non se pasa. É fácil chegar cunha moción deste tipo. Parece que se descubriu a pólvora.  
O chan está en mans de empresarios que saben perfectamente qué calificación tiña, e si quixeran  
desarrollalo  non  terían  problema.  Habería  tres  modelos  para  desarrollar  moi  complicados. 
Pídoche que nos poñamos todos xuntos para que a Xunta cumpra o que lle é propio. Para iso 
está.

A Sra. Ortega Martinez di este grupo xa foi a falar coa Xunta. ¿Qué terá que ver con que unha 
soa empresa se poda poñer aí? Eu farei as notas de prensa que queira e non me vai a dicir o  
BNG o que teño que poñer. Os técnicos deste Concello din que isto é viable si o aprobamos no  
seguinte pleno. É imposible traer algo a este Pleno. Non veño cunha ocorrencia, senón co que os 
empresarios din. Hai empresarios que se van da Guarda. Todos saben que o parque empresarial 
neste anos non se vai facer. 

A Sra. Ortega Martínez pide que conste en acta que solo lle interesa esta proposta ó PP, que sí é 
viable segundo os técnicos municipais. Só lle interesa ó PP.

A Sra. Iglesias Ferreira di que non se pode dicir “digo na prensa o que me da a gana”. Non se 
pode responsabilizar ó Concello. Igual habería que pedir informes. 
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O Sr.  Rodriguez Fariñas di  que coa liña  de protección  do víal,  pouco nos queda.  Estamos 
pedindo postos de traballo, pero non milagros. En canto á liberdade de expresión, houbo xente 
que sí deu o callo pola democracia.

O Sr. Baz Vicente di non nos vale un solo industrial desordenado. Isto é moito máis profundo. 
Necesitamos un modelo de pobo claro. Non as parceliñas de hai cincuenta ou sesenta anos onde 
cada un pon onde pode.  O plan sectorial  supera  o planeamento municipal  porque supera  ó 
Concello, se non non teriamos paseo marítimo. As solucións fáciles son malas. O BNG quere 
outro modelo. O BNG trata os problemas para intentar arranxalos.

VOTACIÓN

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por doce votos en contra do PSdeG-PSOE (sete), do  
BNG (tres),  de  CG (un)  e  da  concelleira  non  adscrita  (un),  e  cinco  votos  a  favor  do  PP,  
ACORDA: non aprobar a moción.

2. R.E.  Nº  RC-982  de  Converxencia  Galega.-  Eliminación  de  plantas 
invasoras.

O Sr. Rodríguez Fariñas le a seguinte moción:

Na prensa do 9 de febrero/2017, aparece a publicación sobres as diversas medidas que a xunta  
que a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Ambiente para frenar e intentar  
erradicar as especies invasor as que causan e son responsables do gran problema ambiental  
que afecta biosfera pola proliferación de animais e prantas dañinas colonizadoras que destruen  
a flora autóctona e poden causar graves danos a economía a producción agraria e forestal, e  
incluso  a  saúde  pública,  xa  que  está  máis  que  demostrado  que  moitas  das  pragas  na  
agricultura son especies exóticas, que alteran o medio e no séu transporte aéreo é respirado  
por humáns e animáis, producindo alerxias e outros problemas de saúde.

Moitas delas destrúen ou desplazan as prantas autóctonas, provocando riscos de inundacións o  
reducir os fluxos das correntes abaixo nos ríos, taponan vías de desague existentes, danan o  
asfalto, formigón ou pistas agrícolas de xabre de barro compactado.

Todo o anterior, se pode contemplar na Xunqueira de Salcidos, donde, entre outros, a invasión,  
proliferación e avance da CORTADERIA SELLOANA, máis coñecida como o PLUMACHO ou  
HERBA DA PAMPA, está facendo estragos.

Tendo en conta que unha boa parte do Esteiro do Miño,  ten unha cobertura de protección  
natural que de deixarse avanzar, vai a provocar a desaparición de tódala flora autóctona desa  
zona, e as consecuencias que pode ser irreparable.

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

ÚNICO: o Concello de A Guarda, solicitará a intervención da Consellería de Medio Ambiente  
para que de inicio a unha campaña que sirva para erradicar a presencia de especies invasoras  
no Esteiro do Miño,  donde a presencia, fundamentalmente do PLUMACHO ou HERBA DA  
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PAMPA, vai camino de "eliminar"  tódalas especies autóctonas e seguir danando e degradando  
tódolos terreos, tanto comunais como privado.

DEBATE

A Sra. Iglesias Ferreira di que se estivo documentando e é unha planta que ven de Sudamérica,  
que está prohibida a súa venta e está invadindo moitas zonas. Vou a apoiar a moción.

A Sra. Martínez Vázquez di que discrepa un pouco con Fariñas. Aínda que a moción a vamos a 
apoiar igual. Díxosenos que no esteiro do Miño non hai tal invasión, só tres exemplares que a  
Xunta xa está enterada para poder acabar co problema. Sí  hai  en determinadas zonas, pero 
pouca cousa. O BNG está a favor da erradicación desta plantas exóticas, porque invasora tamén 
é o toxo. Gustaríanos que na moción añadiran “exóticas”.

A Sra. Ortega Martinez di que está a favor. Os eucaliptos que se plantaron, como estranxeiros  
que son, tampouco se plantan.

O Sr. Rodríguez González di como dixemos na Comisión Informativa, temos dúbidas puntuais 
sobre esta planta invasora. Vamos a dar traslado á Consellería sobre esta planta. Vamos votar a 
favor.

O Sr. Rodriguez Fariñas di que se incorpore que me refiro a plantas invasoras exóticas. 

VOTACIÓN

O  Concello  Pleno,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidade  dos  seus  membros  presentes, 
ACORDA: aprobar a proposición da Alcaldía nos seguintes termos:

ÚNICO: o Concello de A Guarda, solicitará a intervención da Consellería de Medio Ambiente 
para que de inicio a unha campaña que sirva para erradicar a presencia de especies invasoras 
exóticas  no  Esteiro  do  Miño,   donde  a  presencia,  fundamentalmente  do  PLUMACHO  ou 
HERBA DA PAMPA, vai camino de "eliminar"  tódalas especies autóctonas e seguir danando e 
degradando tódolos terreos, tanto comunais como privado.

  
4.-  R.E.  Nº  RC-1095 do Bloque Nacionalista  Galego-  Moción  relativa  ós  danos 

causados polos temporais.

O Sr. Baz Vicente le a seguinte moción:

Exposición de motivos

Ao  longo  dos  primeiros  días  de  febreiro  de  2017  producíronse  en  Galiza  unha  serie  de  
temporais sucesivos que tiveron como consecuencia máis grave a perda de vidas humanas.  
Ademais,  causaron  importantes  danos  en  propiedades  privadas,  no  sector  primario,  na  
actividade industrial e de servizos e en infraestruturas e equipamentos públicos.
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No caso concreto da Guarda, o temporal deixou serios danos materiais como a caída dunha  
parte do espigón do Balueiro, así como a desaparición da Senda Litoral á altura de Pedra Alta,  
sendo esta última estrutura tamén afectada por un temporal hai un par de anos.

Tamén  tivemos  que  lamentar  cortes  do  subministro  eléctrico  que  afectaron  a  milleiros  de  
galegos e galegas durante máis de 48 e 72 horas, entre eles a veciños e veciñas da Guarda.  
Unha situación que ten a ver coas deficiencias da infraestrutura da rede eléctrica, co abandono  
dos labores básicos e continuados de mantemento das liñas eléctricas e co insuficiente e tardío  
operativo das empresas distribuidoras e subministradoras finais de enerxía eléctrica.

Tendo en conta a gravidade da situación, compre facer unha primeira avaliación dos danos  
producidos e aprobar un decreto de axudas para facer fronte ás perdas tanto no ámbito público  
como privado.

Alén  diso,  para  evitar  que  situacións  tan  calamitosas  se  volvan  a  repetir  tamén  compre  
inspeccionar  e  revisar  as  obrigas  que  deben  cumprir  as  empresas  eléctricas  respecto  da  
conservación axeitada da infraestrutura eléctrica, esixindo as responsabilidades oportunas así  
como impondo un plan de mellora constante da rede eléctrica ás distribuidoras.

Non  é  aceptábel  que  Galiza,  sendo  produtora  e  excedentaria  de  enerxía  eléctrica,  con  
numerosos encoros, minicentrais, centrais térmicas ou parques eólicos instalados ao longo do  
seu territorio que xeran enerxía sen parar,  tendo que asumir  os  custes  ambientais  de dita  
actividade, estea obrigada ademais a soportar unha pésima calidade no subministro eléctrico.

Polo anteriormente  exposto,  o grupo municipal  do BNG, solicita do Pleno da corporación  
municipal a adopción do seguinte ACORDO

O Pleno do concello da Guarda acorda:

1. Instar ao Goberno galego a:

a) Facer un estudo dos danos producidos polos temporais de 2017 nas infraestruturas e  
servizos de titularidade pública e  privada: infraestruturas  e equipamentos  públicos,  
mobiliario, equipamento e bens dos fogares; infraestruturas e bens do sector primario,  
actividade industrial e sector servizos, entre elas a do espigón do Balueiro no porto da  
Guarda e o tramo da Senda litoral afectado.

b) Aprobar axudas en cuantía suficiente para os concellos,  fogares  e empresas que  
sufriron perdas como consecuencia dos temporais.

c) Esixir responsabilidades e estabelecer medidas sancionadoras ás empresas titulares  
das  infraestruturas  polo  mal  estado  das  mesmas  e  ás  prestadoras  de  servizos  de  
subministro eléctrico polo tardío e deficiente operativo de resposta para minimizar os  
efectos dos cortes do servizo.

d)  Obrigar  ás  empresas  subministradoras  de  enerxía  a  efectuar  unha auditoría  da  
situación  das  liñas  eléctricas  en  Galiza,  presentar  un  plan  para  subsanar  as  
deficiencias urxentes e unha programación para acometer os investimentos precisos de  
forma continuada que garantan unha axeitada conservación da infraestrutura eléctrica.
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2. Afrontar un proxecto de rehabilitación do tramo da Senda Litoral afectado, poñendo enriba  
da mesa a posibilidade dun cambio de trazado que evite  que futuros  temporais  poidan  
volver esnaquizala.

3. Prestar apoio e asesoramento á veciñanza afectada a través dos servizos  municipais, a fin de  
axudar na  presentación  de reclamacións ou  solicitudes  de axudas,  así  como efectuar  o  
seguimento na súa tramitación, para compensar os danos e perdas sufridos con ocasión do  
temporal.

DEBATE:

O Sr. Baz Vicente di que en actas anteriores pediuse a humanización do museo de Remo. O 
destino quixo que esa noite o temporal tirara parte do espigón. A Xunta fixo as visitas pero 
parece  que  non se  contemplan  actuacións  para  a  humanización.  O estado  de  abandono do 
tendido eléctrico é calamitoso.  Hai  que aproveitar  cando veñan representantes para solicitar 
melloras.

A Sra. Iglesias Ferreira di que acaba de facer unha aclaración o concelleiro do BNG que non ven 
na moción. Eu creo que esta moción é enlatada e logo se lle puxo o nome da Guarda. Vamos a 
apoiar a moción pero hai inexactitudes Quen distribúe a luz na Guarda é Unión Fenosa. Se  
viñeron a valorar as obras do espigón ó día seguinte de que se viñera abaixo. Votaría a favor 
pero  tamén  hai  compañías  aseguradoras.  Non  creo  que  a  administración  teñan  que  asumir 
responsabilidades que ó mellor son da aseguradora. Obrigar á auditoría, non sei se poderiamos 
facelo. Non está ben explicado que afronte o Concello a rehabilitación. Que o faga Costas do  
Estado. Ó mellor poderiamos facerlles unha proposta.

O Sr. Rodriguez Fariñas di  que facía referencia a unha moción que presentamos nós nun pleno 
anterior. Vou apoiar a moción.

A Sra. Ortega Martinez di que o Partido Popular claro que ten que apoiar a moción para arreglar 
os  danos,  pero  ademais  é  algo  que  xa  están  facendo.  Todas  as  autoridades  se  mostaron 
preocupados polo que pasara, dende o vicepresidente, a conselleira do mar e o presidente de 
Portos,  en  conversas  confirmaron  que  o  dia  seguinte  estaban aquí.  E  as  actuacións  non só 
supoñen repor sinon tamén reforzar. Dependen do tempo por prevención de riscos laborais. En 
seis meses se supón que está arranxado. A senda litoral intentou meterse por urxencia a Costas, e 
luns comeza a obra. A preocupación da Xunta e Costas polo tema queda patente. Tamén pediría  
que se esixa que ese mesmo fin de semana as máquinas da Deputación estiveran axudando. E 
habilitar unha liña da Deputación para danos dos temporais. O ano pasado a Xunta tivo que 
habilitar unha liña porque a Deputación non axudou. Vamos a esixir á Xunta algo que xa está  
facendo. Non podemos esixir á Deputación porque é intocable neste Concello.

O Sr. Español Otero contesta, dis que che damos moita caña. É que eres peleona, nos temos un 
grupo municipal serio. Pensamos que hai que dicir as cousas como son. Ó BNG dicirlle que eu  
tiven un igual para asinar e non asinei porque eses danos foron de moitos portos de Galicia.  
Deberían máis ben terse dirixido ao Alcalde da Guarda e non a ti (diríxese á concelleira do PP).  
Esa é a forma de actuar da Xunta de Galicia. Porque o Alcalde da Guarda chama diariamente a 
Costas do Estado. En canto ó cambio de trazado, os enxeñeiros de Costas e Antonio Iglesias, o  
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encargado desta zona, é partidario de cambialo para paliar os danos. Pero agradezo que nos 
digas que para luns haberá actuacións da Xunta.

A Sra. Ortega Martinez di esta semana.

O Sr.  Español  Otero di  que ó Alcalde non lle  deron  esa información.  Están traballando no 
espigón  e  nunhas  obras  complementarias  para  reforzar.  Non  temos  ningunha  demanda  de 
particulares  no Concello  de ter  danos.  Non caeron torretas  de alta  tensión…. Respectos  ós  
danos, a parte de Portos está en marcha, e os da senda litoral son competencia de Costas do 
Estado. Ata agora eran todo palabras, pero xa que ti o dis, esperamos unha comunicación ó 
Alcalde. Como xa se está facendo, vámonos a abster porque non encontramos sentido a votar a 
favor.

O Sr. Baz Vicente di que debe matizarse o que dicía Fany. E á portavoz do PP dicirlle que si nos 
enteráramos destas cousas igual evitaríamos moitas cousas.

A Sra. Ortega Martinez di que se pode chamar a Cristina, que é unha persoa moi accesible.

O Sr. Alcalde di á Sra. Ortega Martínez, ti es unha persoa moi enterada. Máis que o Alcalde.

A Sra. Ortega Martinez di que foi un erro do correo electrónico.

VOTACIÓN

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por dez votos a favor do  PP (cinco), do BNG (tres), de 
CG (un) e da concelleira non adscrita (un), e sete abstencións do PP PSdeG-PSOE, ACORDA: 
aprobar a moción nos termos nos que quedou transcrita.

  
5.- R.E. Nº RC-1249 do Bloque Nacionalista Galego.- Moción sobre un novo proxecto 
para o acceso sur ao porto da Guarda.

O Sr. Baz Vicente le a seguinte moción:

Exposición de motivos

A necesidade de afrontar a saída sur da Guarda é algo que levan todas as formacións políticas  
nos seus programas electorais. Que hai unha necesidade de mellorar o tráfico na Guarda é  
unha realidade, e que esa realidade pasa por dotar dunha saída en condicións ao porto da  
Guarda.  Unha saída encamiñada a solucionar os  problemas de mobilidade de Concepción  
Arenal,  vía esta que quedou inserida dentro do casco urbano, pasando de ser unha vía de  
comunicación ao Porto a unha das rúas con máis movemento da Guarda.

Debemos lembrar que nos 60 a rúa Concepción Arenal era unha comunicación óptima para o  
porto da Guarda. Cos anos,  a continua urbanización de todo o recorrido,  rematou por ser  
absorbida polo casco urbano inviabilizándoa como comunicación para os usos portuarios á  
que nun inicio serviu. Daquela eses accesos realizábaos a Deputación xa que non existía a  
Xunta de Galiza, hoxe esa competencia está en mans da Xunta.
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Neste  senso,  está  claro  existe  unha  débeda  histórica  con  todo  o  sector  pesqueiro  e  as  
actividades relacionadas con el. Como é posíbel que a Xunta de Galiza mellorase os accesos  
portuarios dos diferentes portos galegos e, pola contra, non fixeran absolutamente nada na  
Guarda?  Queda  evidenciado  que  a  Xunta  de  Galiza  ten  unha  responsabilidade  na  actual  
situación, dado que ten plenas competencias en materias de infraestruturas e pesca. Aquí está a  
demostración da importada que ten para a Xunta o porto da Guarda.

Dende o BNG somos conscientes que un dos sectores que xeraron traballo ao longo da historia  
na Guarda e que seguen a xerar traballo é o sector pesqueiro. De xeito directo ou indirecto o  
porto da Guarda é un referente dentro da economía local, e como sector produtivo que temos  
non  podemos  permitir  a  súa  desaparición,  polo  que  para  potenciar  o  seu  crecemento  é  
necesario mellorar as súas comunicacións viarias.

Tamén debemos separar os usos pesqueiros-industriais dos usos urbanos, polo que se xustifica  
a creación dunha vía de comunicación na zona sur que dea valor engadido as actividades  
portuarias sen interferir no día a día do casco urbano, librando así da sobrecarga de tráfico,  
posibilitando a realización de proxectos encamiñados a devolver a rúa ao pobo.
A realización do acceso sur tamén resulta beneficioso para o resto da economía guardesa, dado  
que cun acceso axeitado poderemos potenciar iniciativas para a mellora de sectores como o  
comercio, a restauración,.... e sobre todo para dar protagonismo ás persoas sobre os vehículos.

Hoxe,  contamos cun documento como é o "Plan de Mobilidade da Guarda" realizado pola  
Deputación de Pontevedra que coincide nas súas conclusións coa visión que dende o BNG  
levamos expresando sobre o futuro da Guarda. Un plan que ten como ideario a "Cidade dos  
nen@s", proxecto educativo encamiñado á crear espazos onde as persoas, especialmente @s  
máis pequen@s, se poidan mover sen barreiras.

Un  Plan  de  Mobilidade  que  pula  por  un  cambio  de  paradigma,  que  incide  nunha  
transformación real da Guarda ese cambio destinado a crear un auténtico marco de futuro  
esperanzador para a Guarda e para os seus habitantes.

Dende o BNG sempre tivemos en mente un pobo habitábel, onde as persoas sexan o centro e  
todo  xire  ao  seu  redor,  para  iso  debemos  afrontar  unha  serie  de  cambios  que  pasan  
primeiramente por cambiar a mentalidade sobre o uso que facemos do casco urbano.
Como indicamos antes, hoxe temos diante un documento realizado por expertos técnicos na  
materia e na que se contou coa colaboración de diferentes colectivos que foron convidados a  
participar na súa confección amosando ás súas recomendacións. Tal documento deixa claro  
que hai que traballar na realización do acceso sur como eixo vertebral dun novo modelo de  
entender o urbanismo e a mobilidade na Guarda.

Polo anteriormente dito,

O grupo municipal do BNG presenta esta moción na que solicitamos a adopción do seguinte  
ACORDO

1. Que o grupo de goberno inicie os trámites para a realización dun proxecto novo para o  
acceso  sur  da Guarda,  en  virtude  das recomendacións  do "Plan de  Mobilidade  da  
Guarda". No caso de que non haxa medios solicitar a colaboración da Deputación de  
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Pontevedra na redacción do proxecto de acceso sur do porto da Guarda, como parte da  
solución dos problemas de mobilidade de Concepción Arenal.

2. Instar a Portes de Galiza á provisión de fondos para a execución das obras tanto pola  
súa importancia para o pobo da Guarda como pola dimensión do proxecto en si.

DEBATE

O  Sr.  Lomba  Alonso di,  engadir  que  dende  o  Concello  debemos  intervir  demandando  á 
Consellería ese vial.

A Sra. Iglesias Ferreira di que todos sabemos da necesidade de acceso sur ó porto da Guarda. Xa 
no 1993 había unha visión da necesidade que eu puxen encima da mesa neste Pleno e que o 
BNG non apoiou. Pero alégrome de que ese plan de mobilidade que fixo a Deputación o vexa o  
BNG. Agora as Deputacións, que antes tiñan que desaparecer, agora fano moi ben. Non teño o 
documento.  ¿De  qué  documento  se  trata?  Non  hai  documento.  O  pobo  non  coñece  ese 
documento do que falan. É un estudio cunhas recomendacións e parece que é a biblia. Imaxino 
que debería vir a Pleno para ser vinculante. Non digo que esté en contra do plan de mobilidade.  
Debería estar consensuado un plan de tráfico, non que participe a policía local. Cunha orde, 
como dixeches antes. O plan de mobilidade di que necesitamos unha saída sur, pero non di por 
onde. Estanse seguindo unhas directrices cando a solución xa a tiñamos neste Pleno.

O Sr. Rodriguez Fariñas di que estamos a favor da saída sur distinta á do plan do 93. Apoiamos 
esta moción. Nós temos un modelo que despois xa se decidirá no plan de mobilidade que se 
aprobe neste Concello, sexa ou non o que se está redactando.

O Sr. Español Otero di que a saída sur apóiaa calquera. A necesidade dunha saída digna. Pero 
non podemos apoiar esta moción. O proxecto da saída sur está encargado e comprometido coa 
Deputación.  É unha actuación  que vai  máis  alá  do municipal.  Pero tanto Deputación como 
Xunta sí poden planear un víal e abrilo. Despois a execución non sei si corresponde a Portos ou 
a Costas.

O Sr. Lomba Alonso di que o BNG non ten o documento na man. Neste aspecto é unha pena que 
o plan non puidera estar antes. O que queremos é buscar argumentos á hora de solicitar esa obra.  
Na moción en ningún momento se di que o documento está no Concello. Ademais o plan non é  
a  panacea,  porque  son  previsións.  Por  outro  lado  Portos  de  Galicia,  independentemente  da 
titularidade dos terreos, ten que poñer cartos. O BNG sí vai a estar ao lado de todos os grupos e 
do Alcalde  para  ir  a buscar financiación.  O proxecto debe ser  elaborado por expertos.  Que 
despois o Alcalde queira seguir co proxecto, é cousa del. O BNG o que di é que ten que haber  
un proxecto redactado por expertos. O actual vial do plan do 93 póñoo en tela de xuízo. Un víal  
que nin sequera está acabado de debuxar. A corporación necesita axuda da Xunta, do Estado e  
como si ven de Europa, o que necesitamos é axuda.

A Sra. Iglesias Ferreira di que ese víal ven rematado no plan xeral. Hai falta de comunicación. A 
portavoz do PP ten uns datos, outros teñen outros. Igual na comisión tíñase que ter falado e non 
estar aquí discutindo.

O Sr. Español Otero di nas comisións informativas “me lo reservo para Pleno”, como dis ti.
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O Sr. Lomba Alonso di que si hai un compromiso firme e o Alcalde o di en público poderiamos 
retirar este punto.

VOTACIÓN:

Sométese  a  moción  a  votación,  modificando  do  punto  2  no  sentido  que  se  recolle  a  
continuación, sendo aprobada pola UNANIMIDADE dos concelleiros presentes, nos seguintes 
termos:

1. Que o grupo de goberno inicie os trámites para a realización dun proxecto novo para o 
acceso  sur  da  Guarda,  en  virtude  das  recomendacións  do  "Plan  de  Mobilidade  da 
Guarda". No caso de que non haxa medios solicitar a colaboración da Deputación de 
Pontevedra na redacción do proxecto de acceso sur do porto da Guarda, como parte da  
solución dos problemas de mobilidade de Concepción Arenal.

2. Instar á Xunta de Galiza e a outras Administracións competentes á provisión de fondos 
para a execución das obras tanto pola súa importancia para o pobo da Guarda como pola 
dimensión do proxecto en si.

6.- R.E. Nº RC-1290 do Bloque Nacionalista Galego - Moción 8 de marzo.

A Sra. Martínez Vázquez le a seguinte moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hai xa máis de cen anos que o movemento feminista estendeu o 8 de marzo cerno unha data  
internacional e referencial na loita pola igualdade de dereitos das mulleres. Na actualidade  
esta data simboliza a loita incansábel de moitas mulleres e colectivos de mulleres de todo o  
mundo na defensa da igualdade, especialmente no ámbito laboral, e que teñen contribuído a  
conquistar  numerosos  avances  en  materia  de  dereitos.  Porén,  contamos  con  numerosos  
indicativos que amosan cerno a igualdade rea! é un obxectivo aínda lonxe de conquistar.

Organismos  e  observatorios  tanto  internacionais  como  galegos  teñen  alertado  da  enorme  
desigualdade que aínda sufrimos as mulleres no mundo. Deste xeito, podemos observar o que  
nos indica o último informe de outubro de 2016 do Foro Económico Mundial, no que se avalían  
indicadores a educación, as saúde, as oportunidades económicas e o empoderamento político.  
Nel advírtese que a igualdade entre homes e mulleres podería demorar 170 anos cando no  
informe anterior se estimaban 118, unha regresión á que, como recoñece o propio informe,  
contribúe o feito de térense freado de forma drástica os avances na materia.

O informe evidencia a desigualdade vixente cifrando a fenda entre homes e mulleres nun 59%  
para o 2016, a maior desde 2008. Indica cerno a pesares de traballar de media máis horas, as  
mulleres gañan de media pouco máis da metade do que os homes e como se ten estancado a  
participación  das  mulleres  no  mundo  laboral:  unha  media  dun  54%  de  mulleres  activas  
laboralmente fronte a un 81% dos homes. Esta desigualdade pode observarse tamén de forma  
clara e especialmente simbólica nos postos de responsabilidade que ocupan as mulleres, pois  
só  hai  catro  países  en  todo  o  mundo  co  mesmo  número  de  homes  e  mulleres  en  postos  
lexislativos, por exemplo.
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As consecuencias da crise económica e o empeoramento das condicións laborais a partir das  
reformas laborais de PP e PSOE teñen contribuído tamén a profundar na desigualdade. Deste  
xeito, somos as mulleres quen ocupamos as peores porcentaxes de traballo precario, temporal,  
parcial e bolsas de traballo fóra da lei nun marco onde a lexislación e a inspección son aínda  
insuficientes. Esta desigualdade esténdese tamén ao ámbito do traballo non remunerado, ra  
que o reparto das responsabilidades repercute negativamente sobre quen agora recibimos a  
sobrecarga derivada da redución do apoio ás necesidades de coidados coa desculpa da crise  
económica.

Un contexto no que as condicións materiais de vida empeoraron grazas ás políticas de recortes  
do  PP e  no  que  a  redución  salvaxe  do  gasto  social  perxudica  de  maneira  maioritaria  ás  
mulleres deixa un país no que os datos máis recentes acrecentan a preocupación. Por exemplo,  
os datos recentes do IGE e da EPA indican a tendencia decrecente da taxa de actividade das  
mulleres, xa que ademais de ser case dez puntos inferior á dos homes (48,7% fronte ao 58,4 no  
2016)  podemos  observar  como  mentres  esta  taxa  se  incrementou  para  os  homes  tivo  un  
comportamento oposto no caso das mulleres.

Doutra banda, as situacións de acoso laboral exercido sobre as mulleres traballadoras debe  
centrar a nosa atención. Segundo os datos feitos públicos polo propio Consello Xeral do Poder  
Xudicial, Galiza é a segunda comunidade despois da de Madrid na que máis demandas por  
problemas  de  conciliación  se  presentan  e  ademais,  nos  últimos  tempos  foron  coñecidos  
preocupantes casos de acoso laboral e machista como os de Clece ou Hedegasa que constitúen  
exemplos de violencia laboral e violencia machista.

Pasaron xa máis de dez anos da aprobación da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a  
igualdade de mulleres e homes e a vixencia da situación de desigualdade así como as mudanzas  
e  avances  colectivos  no  recoñecemento  e  visibilización  das  múltiples  formas  de  violencia  
contras as mulleres obrigan a avaliarmos a vixencia ou non deste marco e a necesidade de  
introducir modificacións e mesmo elaborar un novo marco legal que dea cabida ás necesidades  
e novos retos do futuro inmediato.

Por  todo isto,  o  grupo municipal  do  BNG solicita  do  Pleno da  Corporación  Municipal  a  
adopción dos seguintes

ACORDOS

1.  Apoiar  publicamente  e  chamar  á  participación  das  veciñas  e  veciños  nos  actos  e  
reivindicacións das organizacións e colectivos feministas locais e comarcais con motivo  
desta data.

2.  Instar  goberno da  Xunta de Galiza a  elaborar un  estudo sobre  o impacto,  grao de  
cumprimento e vixencia da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de  
mulleres  e homes en colaboración co Parlamento galego e participado por axentes  
sociais, sindicais e organizacións e colectivos feministas para valorar a necesidade da  
elaboración dunha nova lei.

3. Incluír nos pregos de contratación das empresas penalizados n restrición de contratos  
por causa de discriminación por xénero ou orientación sexual así como rescindir os  
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contratos municipais con aquelas empresas que teñan imputado algún caso de acoso  
laboral.

DEBATE

A Sra. Iglesias Ferreira di que a data pasou pero non hai data de fin para o acoso laboral e a  
desigualdade coas mulleres. Polo espíritu da moción vouna apoiar.

A Sra. Ortega Martinez di que polo espíritu resolutivo poderíamos apoiala, pero fraco favor se 
fai aproveitando estas datas para criticar ó PP. Aprobouse o programa de igualdade da Xunta. As 
verdadeiras políticas de igualdade fixéronse a partir do 2009, despois do bipartito. Durante o 
bipartito non se fixo nada. É máis, nun concello do BNG foi non único que se anulou o CIM 
(Pontecaldelas). Eu como muller e do PP síntome discriminada con estas mocións. A partir de  
que militamos nun partido que traballa pola igualdade e os dereitos da muller.

A Sra. Magallanes Álvarez di qué pena dunha moción que tiña que saír de aquí aprobada por 
unanimidade. Non nos vas dar leccións, Conchi,  da igualdade entre mulleres e homes. É un 
principio esencial do noso partido. Dáme pena escoitar este tipo de discursos.

A Sra. Ortega Martinez di que si non existise esa frase contra o PP apoiariámola.

O Sr. Baz Vicente di que os CIMs dependen da Consellería.

VOTACIÓN:

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por doce votos a favor do PSdeG-PSOE (sete), do  
BNG  (tres),  de  CG  (un)  e  da  concelleira  non  adscrita  (un),  e  cinco  abstencións  do  PP,  
ACORDA: aprobar a moción nos termos nos que quedou transcrita.

7.- R.E. Nº RC- 1437 de Converxencia Galega- 2017 ano do pai Baltasar Merino.

O Sr. Rodríguez Fariñas da lectura da seguinte moción: 

Exposición de motivos
“2017 ANO DO PAI BALTASAR MERINO

A Real  Academia  Galega  da  Ciencia  (R.A.G.C.)  vai  adicar  o  Día  da  Ciencia/2017  o  pai  
BALTASAR MERINO ROMAN, no Centenario do séu pasamento, programando diversos actos  
o longo dos próximos meses para dar a coñecer e potenciar a súa figura a sociedade actual.

Tendo en conta que unha boa parte da súa vida (20 anos) transcurriu no colexio Santiago  
Apostol do Pasaxe de Camposancos, donde foi profesor de ciencias e inglés, actividade que  
abandonou para  adicarse  en  exclusiva  a  investigación  como botánico,  escomenzando pala  
localidade e no Baixo Miño, publicando algúns dos séus traballos, para logo viaxar por casi  
toda Galicia,  rematando ca publicación en varias entregas,  entre  os  anos 1905 a 1909 da  
FLORA DESCRIPTIVA ILUSTRADA DE GALICIA, donde clasificou preto de 2.000 especies  
dos que cerca da metade non se habían citado nunca en Galicia e máis de 70 eran totalmente  
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novas  para  a  ciencia,  o  mesmo  tempo  que  creou  e  un  herbolario  de  máis  de  10.000  
pliegos/fichas, hoxe depositado en Lourizán

O   recoñecemento  o  séu  es/orzo,  recibiuno  en  1915,  cando  foi  elexido  Presidente  da  
SOCIEDADE INTERNACIONAL DE XEOGRAFIA BOTANICA.

Dende A Guarda, temos que relembrar que non só foi botánico, senon tamén meteorólogo, e  
promotor da creación da REDE ESPAÑOLA DE ESTACIONS PLUVIOMETRICAS, e impulsor  
do uso de barómetros aneroides nos barcos para predecir as borrascas e salvar así a vida dos  
mariñeiros,  quedando  como  mostra  desta  preocupación,  co  instalado  no  conventos  das  
benedictinas,  para coñecemento e  información para os homes do mar,  e  de cuio estudio e  
observación, publicou un libro sobre as borrascas no noso pobo.

Tamén fixo séus "pinitos" no teatro, escribindo para os alumnos de A Pasaxe, a obra: "UN  
NIÑO LLAMADO  PELAYO"

Dende CONVERXENCIA GALEGA vimos a propoñer ao Pleno para o séu debate e aprobación  
se procede a seguinte MOCION:

a).- O Condello acorda unirse a ditas actos, ben contactando a Academia Galega da Ciencia,  
para que desenrrolen alguna actividade no noso pobo, ou por  medio das diversas asociacións  
naturistas existentes nesta terra.

b).-Estudiar  a  posibilidade  de  publicar  alguna  das  obras  do  P.  Baltasar  Merino  Román,  
vinculada  a nosa localidade.”

DEBATE:

A Sra.  Iglesias  Ferreira di  que é  a  moción máis  amable.  Me toca na sensibilidade  persoal. 
Profundicei moito na súa vida. Me encanta a proposta, pero puntualizar que no punto 1º a) non 
lle poña asociacións naturistas, poderiamos deixalo en asociacións.

O Sr. Rodriguez Fariñas di que está de acordo.

A Sra. Martínez Vázquez di que este home merecía o nome dunha rúa. Teño un libro que costou 
9 pesetas onde fai moitas alusións á Guarda.

A Sra. Ortega Martinez di que van a votar a favor por tanto que fixo a favor da Guarda.

O Sr. Crespo González di votaremos a favor desta moción.

VOTACIÓN:

Sométese á moción a votación, eliminando a referencia a naturistas referido ás asociacións no  
punto a),  sendo aprobada  pola  UNANIMIDADE dos concelleiros presentes,  nos  seguintes 
termos:
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a).- O Concello acorda unirse a ditas actos, ben contactando a Academia Galega da Ciencia, 
para que desenrolen algunha actividade no noso pobo, ou por  medio das diversas asociacións  
existentes nesta terra.

b).-Estudar  a  posibilidade  de  publicar  algunha  das  obras  do  P.  Baltasar  Merino  Román, 
vinculada  a nosa localidade.

8.-  R.E.  Nº  RC-1521  do  PsdeG-PSOE.-  Moción  sobre  a  mellora  do  Servizo  de 
Patrimonio da Xunta de Galicia.

O Sr. Español Otero le a seguinte moción:

Achegar a Administración ao administrado, e velar pola eficiencia e adaptación aos tempos  
dos servizos públicos é unha das obrigas da Administración pública.

A evolución tecnolóxica facilita hoxe en día a implantación das tramitacións electrónicas, os  
rexistros  e sinaturas dixitais,  as secretarias virtuais,  así  como plataformas dixitais nas que  
facer  pública  a  tramitación  de  expedientes,  as  licitacións,  as  convocatorias,  etc.  sendo  
ferramentas xa familiarizadas e presentes moitas delas en diversos organismos dependentes das  
administracións do Estado, autonómicas ou municipais. Mesmo o concello da Guarda atópase  
na actualidade no proceso de implantación da administración electrónica.

A mellora nas tramitacións que facilitan estas ferramentas é incuestionable, así como favorece  
a transparencia para a cidadanía e a trazabilidade no seguimento dos expedientes.

Aínda con estes avances detéctanse servizos específicos dependentes da Xunta de Galicia con  
numerosas  queixas,  coma  é  o  Servizo  de  Patrimonio  Cultural  da  Xefatura  Territorial  de  
Pontevedra dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da  
Xunta de Galicia, o cal informa previo ao outorgamento de licencias e autorizacións sobre  
todos os proxectos que afecten a edificacións ou construcións de diversas tipoloxías con algún  
tipo de protección en todo o ámbito da provincia de Pontevedra así como os Plan Xerais de  
Ordenación Municipais e plans especiais.

Son moitos os técnicos,  concellos e promotores  particulares que veñen reiterando as serias  
dificultades coas que se atopan neste servizo, onde non se cumpre os prazos establecidos por  
lei para dar resposta a calquera solicitude de informe preceptivo.

Para os concellos e os seus servizos urbanísticos esta é unha situación insostible,  provoca  
atrasos na tramitación de expedientes de obras tanto privados como municipais, dificulta a  
xestión dos concellos e produce un enorme malestar entre os particulares

O atraso nas tramitacións por parte do servizo de patrimonio da Xunta tamén chega a por en  
risco a consecución ou xustificación das subvencións que as administracións locais solicitan,  
ao non ser capaces de obter as autorizacións previas de patrimonio en prazo.

Outro problema ao que se enfrontan as entidades locais e comunidades de montes é que a  
lentitude nas respostas  do  servizo  de patrimonio en cuestións  relacionadas con edificios  e  
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espazos BIC e os seus contornos dificulta en moitas ocasións as tarefas de tala,  limpeza e  
mantemento.

Por todo o sinalado o Grupo Municipal Socialista da Guarda propón ao Pleno Municipal a  
adopción do seguinte ACORDO:

1. Instar a Xunta de Galicia a desenvolver, de forma inmediata, un protocolo de actuación  
que garanta para todos os servizos de Patrimonio Cultural de Galicia:

a) que  se  atendan  con  axilidade  as  solicitudes  de  autorizacións  previas
remitidas  dende  os  concellos  en  relación  a  solicitude  ou  xustificación  de
subvencións de administracións supra municipais.

b) Que  se  atendan  coa  máxima  axilidade  as  autorizacións  sectoriais
obrigatorias  nos  Plans  Xerais  de  Ordenación  Municipal,  Plans  especiais  e
demais figuras de planeamento dos concellos.

c) Que  se  atenda  con  celeridade  as  solicitudes  remitidas  polas  entidades  locais
en relación ao mantemento e limpeza dos BIC e o seu entorno.

2. Mellorar  o  funcionamento  do  servizo  de  patrimonio  da  Xunta  de  Galicia  tendo en
consideración o seguinte.

a) Iniciar  os  trámites  precisos  para  xerar  unha  plataforma  virtual  que,  seguindo
o  exemplo  doutras  existentes  noutras  comunidades,  poida  atender  e  resolver
consultas  diversas,  co  fin  de  aclarar  criterios  de  actuación  e  facilitar  unha
información previa e fiable á presentación das documentacións.

b) Facilitar  a  trazabilidade  dos  expedientes  iniciados  nos  servizos  que  permita
ao  administrado  coñecer  en  cada  momento  o  estado  do  mesmo,  así  como
dos días de convocatoria da comisión e os asuntos a tratar nelas.

c) Favorecer  a  atención  presencial  ao  administrado  previa  e  traía  comunicación
dun informe, sexa este positivo ou negativo.

d) Crear  unha  plataforma  común  para  o  rexistro  e  para  os  diferentes  servizos  da
administracións  involucrados  na  tramitación  dun  mesmo  expediente,  onde  se
poida proceder a suba e descarga dos mesmos en formato dixital.

DEBATE

A Sra. Iglesias Ferreira di que apoiará a moción, pero puntualizar que tamén lle pide celeridade 
ó Concello cando ten que enviar expedientes de particulares a Patrimonio.

O Sr. Rodriguez Fariñas di que os trámites, tanto do Concello como da Comunidade de Montes, 
son un problema palpable. Á Xunta non lle interesa o patrimonio. Vamos a apoiar a moción, que 
en algúns puntos, incluso é suave co que está pasando.
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O Sr.  Lomba Alonso di non vou ser reiterativo, os problemas con Patrimonio son máis que 
palpables.

A Sra. Ortega Martinez di vou a apoiar a moción. A propia Xunta está tamén nesa senda por  
medio da administración electrónica e adaptando as distintas leis.

VOTACIÓN:

O  Concello  Pleno,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidade  dos  seus  membros  presentes, 
ACORDA: aprobar a moción nos termos nos que quedou transcrita.

9.- R.E. Nº RC-1563 de José Coello Vicente asumida por escrito RC-1670 polo Partido 
Popular- Sobre o camping Santa Tecla.

A Sra. Ortega Martínez di que van a asumir esta moción, pero que lle parece discriminatorio que  
non se lle permita defendela ó particular.

O Sr. Alcalde di que o ROF so prevé a intervención de membros de asociación. Non poden 
intervir particulares. Só ó final do pleno. Ó Secretario do Concello entendeuno así acudindo ó 
ROF e á normativa e pedíndoo con anticipación.

Prodúcese un intercambio de opinións sobre a posibilidade de que o particular poda intervir 
defendendo a moción.

Dase conta da moción, que di:

Exposición de motivos:

José Coello Vicente, con D.N.I. 76.891.849C y con domicilio a efectos de notificación en A  
Guarda,  con. Marouco n.º 6,  O Castro, como administrador único de la empresa Camping  
Santa Tecla S.L.U., con CIF B 94134517

EXPONGO:

El Turismo es el principal sector económico de A Guarda y que creo que sería mucho más si  
estuviese bien planificado.

En  Galicia  estamos  viviendo  un  incremento  de  turismo,  este  año  más  de  4,7  millones  de  
visitantes, y lo que no podemos permitirnos es ponerle barreras.
El Ayuntamiento de A Guarda no aprovecha este auge. La mayoría de los fines de semana,  
mientras  Vilanova  de  Cerveira,  Caminha etc  están  a  rebosar  de  turistas  y  de  los  propios  
Guardeses, las calles del municipio están desiertas.

Tenemos el mejor entorno, destino Edén, reconocimiento de la Junta de Camino de Santiago,  
teníamos que ser el motor y el referente Comarcal. Como es evidente no lo somos.

Creo que el sector turístico tiene mucho que decir en el Ayuntamiento y Vd. debería contactar  
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con todos nosotros y mantener una línea permanente de diálogo con un contenido firme y unas  
normas de decisión.

Dicho esto debo indicarle que el  Camping es, seguramente el  lugar donde en el año 2016  
pernoctaron más turistas, sin despreciar a ninguno de los hoteles del municipio de los cuales  
afortunada o desgraciadamente dirijo uno de ellos, aunque nosotros solo seamos una parte del  
sector turístico.

Llevo invertido más de lo que Vd. pueda imaginar, entre otras cosas porque como me indicó  
personalmente no había estado nunca en el camping por lo tanto desconocía su estado anterior.  

Mi interés es modernizarlo, actualizarlo, dotarle de unos servicios que si bien buscan un fin  
económico de rentabilidad , no se puede desligar de lo que aporta a la economía local.

No creo que sepa tampoco entre otras cosas:

1.- Que somos el único camping desde Vigo hasta A Guarda y desde A Guarda a Vigo que  
estamos abiertos todo el año.
2.- Que sea el camping más grande de Galicia.
3.- Que desde que lo regento emplea una media al año de más de 9 personas.

Soy consciente de que la propiedad es de la Comunidad de Montes de Salcidos.

Me dio rabia, por poner un calificativo, que hace unos días unos clientes que venían en una  
caravana se le rompiese parte del menaje, que dieran la vuelta y se marchasen a un camping
de Portugal y que me dijesen que el acceso es tercermundista, que es peor que las carreteras de  
Senegal.

Esto sí lo debe saber y de esto sí son Vd. y su equipo de gobierno los responsables.

Soy consciente de que la propiedad y el acceso corresponde a la Comunidad de Montes de  
Salcidos, pero hay servicios municipales que discurren por la carretera que están en un estado  
lamentable,  que  ocasionan  daños  y  destrozos  a  la  misma  y  que  hacen  caso  omiso  a  su  
reparación.

La verdad es que las condiciones son lamentables. Da igual acceder por San Roque que por la  
carretera de A Pasaxe pero lo que es más lamentable es que los visitantes no tengan un acceso  
digno. Esto no solo se reduce al tráfico rodado. " El paseo" que figura en su plano dista mucho  
de  ser  paseo.  Es  peor  que  un  camino  de  cabras,  los  minusválidos  no  pueden  pasar,  la  
separación entre la calzada y el supuesto paseo está en el suelo en la mayoría de los tramos,  
las hierbas no dejan caminar, no existe una mínima iluminación ... i vergonzoso !.
Es vergonzoso que quede menos de un mes para semana santa y la página del ayuntamiento no  
funcione y que si  se intenta acceder,  Google te advierta que si  accedes a ese sitio Web tu  
ordenador puede resultar dañado.

Ante lo que le acabo de exponer, me siento impotente para solucionarlo por ello vengo a pedir  
ayuda al Pleno Municipal.

Por todo ello, vengo a presentar la SIGUIENTE MOCIÓN, para defenderla personalmente,  
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siempre que algún grupo político asuma poder debatirla en el pleno.

Le  insto  Sr.  Alcalde  a  que  en  colaboración  con  la  Comunidad  de  Montes  de  Salcidos  y  
administraciones solucionen el grave deterioro de los accesos al Camping Santa Tecla a la  
mayor brevedad. Tenemos Semana Santa en unos días.

Le insto a su vez a que reúna al sector turístico de forma periódica, dándole forma y contenido  
y responsabilidades al propio sector en colaboración con el pleno.

Y  por  último  le  insto  a  que  le  de  la  máxima  prioridad  al  desarrollo  del  turismo  en  este  
ayuntamiento.

DEBATE

A Sra. Iglesias Ferreira di que coñece á persoa que propón a moción. Non sabemos vender o que 
outros concellos si saben facer. Concellos que traen máis persoas en actividades puntuais do que 
trae A Guarda en todo o ano. Aínda que a competencia da estrada non creo que sexa municipal.  
Por outra parte non entendo que non se lle deixe falar a un veciño. É típico deste plenario que 
fale quen o grupo de goberno quere. Xente que falou aquí con ameazas, insultos, de todo. Teño 
un informe da policía local de todo o que se dixo nun pleno ó que me refiro. E unha persoa de  
prensa dixital me deu a gravación. Eu sufrín moito neste concello esta realidade. 

O Sr. Rodriguez Fariñas di que ten varias cousas que matizar. Se non pode falar unha persoa é 
porque todos somos culpables e se se teñen permitido intervencións todos somos culpables, 
porque todos aprobamos o regulamento orgánico no pleno. Estou de acordo con moitas cousas 
que di na moción. O Concello ten que implicarse en que isto esté adecentado. A comunidade de  
montes de Salcidos intentamos arraxar iso.  A administración mándache:   “vaia a Costas do 
Estado, vaia a Medio Ambiente, etc”. Non son un dos defensores do plan rector do monde de 
Santa Tecla, pero teño que dicirlle ó Alcalde que se mova.

O Sr. Baz Vicente di que non vai a incidir máis. O regulamento é o que temos. En canto á  
moción, no primeiro punto, hai  obras que xa se fixeron. No Concello e na Comunidade de 
montes de Salcidos se está traballando nunha solución definitiva, non fácil. Igual faría falta un  
esforzo de xenerosidade das partes implicadas. No punto segundo ¿podes explicar? A prioridade 
do sector turístico neste concello hai que darlla. Nunca é suficiente. Se pode impulsar moito  
máis. E tamén hai que dicilo, a veces é complicado reunir ó sector.

O Sr.  Español  Otero di  que  para  gobernar  é  necesario  ser  valente.  Fany,  fai  un  momento 
mezclaches churras con merinas. Houbo tempos en que se suspenderon plenos para que non 
sufrises as investidas dos preferentistas, etc. Hai veces que houbo intervencións algo forzadas,  
pero hai veces que por motivos de tensión haise que adaptar. Creo que a culpa non é do que  
quere  intervir,  senón  do  informante.  En  canto  á  pista  de  subida  e  baixada  ó  cámping,  é  
propiedade da Comunidade de montes de Salcidos. O Concello colabora coas distintas xuntas 
rectoras da Comunidade agora poden arranxar a pista para semana santa porque é o que a Xunta 
nos permite facer. Coas paraxes que temos na Guarda hai unha serie de limitacións. O entorno 
único no que está A Guarda conleva limitacións. Nós non cremos que se deba asfaltar esa pista.

A Sra. Ortega Martinez di asfalto non.
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O Sr.  Español  Otero di temos que ter  a garantía de que o produto que se vai  a botar teña  
garantías para rodar. Cando ese produto sexa autorizado pola Xunta coas garantías necesarias,  
sentarémonos coa Comunidade de montes de Salcidos e co propietario do cámping tamén. A 
pista se puxo en condicións. Hai anos que hasta dúas veces se colaborou coa comunidade de 
montes. O resto da moción non é tanxible. No que respecta á pista, cando teñamos as garantías e 
autorizacións, sentámonos. Ese é o compromiso.

A Sra. Ortega Martinez di que o PP está preocupado por este asunto.
 
O Sr. Español Otero di se non presentan esta moción nin te enteras.

A Sra. Ortega Martinez di o ano pasado Castro foi á Xunta, porque eu estaba enferma e non 
puiden ir, para falar do asunto. Eu fixen chamadas telefónicas e Castro foi alí. E en aclaración ó  
punto un, diremos que hai parcheados parciais.

O Sr. Español Otero di que non foi un parche. Mandouse unha motoniveladora.

O Sr. Baz Vicente di que el pediría unha aclaración do segundo punto.

A Sra. Ortega Martinez di que quere dicir que representantes do pleno podan estar presentes na 
mesa de turismo. Nada máis. Os puntos son os que son. Tería que preguntar.

Neste momento prodúcese un intercambio de opinións entre a Sra.  Ortega Martinez e o Sr.  
Alcalde 

Acórdase votar a moción por puntos.

VOTACIÓN

O Concello Pleno, en votación ordinaria sobre o punto primeiro da moción, por seis votos a  
favor do PP (cinco) e a concelleira non adscrita (un), sete votos en contra do PSdG-PSOE e 
catro  abstencións  do  BNG (tres)  e  CG (un),  ACORDA:  non aprobar  o  punto  primeiro  da 
moción.

O Concello Pleno, en votación ordinaria sobre o punto segundo da moción, por seis votos a 
favor do PP (cinco) e a concelleira non adscrita (un), sete votos en contra do PSdG-PSOE e 
catro  abstencións  do  BNG (tres)  e  CG (un),  ACORDA:  non  aprobar  o  punto  segundo da 
moción.

O Concello Pleno, en votación ordinaria sobre o punto terceiro da moción, por dez votos a favor 
do PP (cinco), do BNG (tres), de CG (un) e a concelleira non adscrita (un), e sete votos en 
contra do PSdG-PSOE,  ACORDA: aprobar o punto terceiro da moción nos termos nos que 
quedou transcrito.

Neste momento prodúcese un receso ás 11:30 horas.

As 11:40 horas continúa a sesión.

26



 

10.- R.E.  Nº  RC-1641  de  Converxencia  Galega-  Anulación  da  ordenanza  do 
imposto de incremento do valor dos terreos de natureza urbán.

O Sr. Rodríguez Fariñas da conta da seguinte moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Tralo fallo do Tribunal Constitucional, donde se estima que a aplicación de dita taxa non é  
legal  nos  casos  nos  que  non  se  produce  ganancia  económica  alguna,  diversos  concellos  
galegos  e  doutras  comunidades  españolas,  están  tomando,  posicionamento  sobre  esta  
problemática.

Tendo en conta que a sentencia dictada polo pleno do Constitucional que dispón que o imposto  
de plusvalía municipal ten que ser reformado provocou xa reaccións en municipios como o das  
Pontes,  primeiro  concello  galego  en  eliminar  o  impuesto  de  plusvalía  donde  xa  moveron  
"ficha".

O municipio pontés convirtese é a primeira localidade galega que decide suprimir o imposto en  
tódalas operacións, tamén nas que se produce un incremento do valor da vivienda.

A plusvalía -denominada técnicamente como imposto sobre o incremento do valor dos terreos  
de natureza urbán- calcúlase atendendo a dous criterios: o valor catastral do ben e os anos  
durante  os  que  o  propietario  ten  sido  titular  do  mesmo.  Agora,  o  alto  tribunal  apela  a  
inconstitucionalidade  dos  impostos  que  afecten  a  «aqueles  supostos  nos  que  a  capacidade  
económica gravada polo tributo sexa non xa potencial, senón inexistente, virtual ou ficticia».

Nas Pontes e noutros concellos que están seguindo os mesmos pasos,  «a sentencia non os  
afecta nún alto porcentaxe. e teñen tomado a decisión de eliminarlo con carácter xeral» porque  
«xa hai outros impostos que gravan o patrimonio e a transmisión da propiedade. ainda que non  
sexan de carácter municipal».

Por elo, dende CONVERXENCIA GALEGA, vimos a proponer o Pleno para o séu debate e  
aprobación si procede, o seguinte acordo:

a) O Concello de A Guarda acorda dar inicio de maneira inmediata o procedemento de  
anulación da  ORDENANZA FISCAL do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de  
natureza urbán, quedando suspendida a aplicación da mesma, dende o momento da aprobación  
desta moción, aplicación da mesma

DEBATE

A Sra. Iglesias Ferreira di que vai a apoiar a moción.

O Sr. Baz Vicente di que hai que cumprir unha sentencia. Votar en contra é complicado. Cando 
menos, hai que reformular as ordenanzas. Tal como está non é válida. Podemos eliminala ou 
reformulala. Vamos a apoiar a moción. Pero o Concello non pode perder ingresos porque logo 
vimos aquí a solicitar cousas. Si se anula esta ordenanza haberá que reformular unha. Cando 
haxa unha depreciación se elimina.
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A Sra. Ortega Martinez di vamos a apoiar o cumprimento da sentencia. Vamos a desexar máis 
sorte que nós cando pedimos a retirada do IBI.

O Sr. Español Otero di debemos ser serios e saber qué consecuencias trae o que votamos. Hai 
unha sentencia do Tribunal Constitucional que se remite á Lei de Facendas Locais. O Tribunal 
Constitucional di que é obrigatorio que o Estado modifique a Lei de facendas locais.  Neste 
Concello non ten moita repercusión este imposto, pero noutros si. Habería que modificar a lei de 
facendas locais para que os Concellos  podan modificar as ordenanzas. Nós modificariámola 
para adaptala ó que di a sentencia do Tribunal Constitucional.  Non estamos en situación de 
perder ingresos, o nivel de tributación do Concello é moi baixo. Pero non o que di a moción de  
Converxencia Galega. Si se mantén o texto teremos que votar en contra..

O Sr. Rodriguez Fariñas di que si as cifras as levamos á sentencia, máis da metade non habería 
que  pagalo.  O  tempo  e  material  que  gasta  un  funcionario  para  facer  a  notificación  non 
compensa. Sae máis caro que o que realmente hai que pagar.  Manteño a moción porque os 
concellos teñen que resolver isto, que é unha inxustiza que se está mantendo.

VOTACIÓN

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por dez votos a favor do PP (cinco), do BNG (tres), de  
CG (un) e a concelleira non adscrita (un), e sete votos en contra do PSdG-PSOE, ACORDA: 
aprobar a moción nos termos nos que quedou transcrita.

O sr. Rodriguez Fariñas di dar as grazas ós compañeiros. E a ver si os acordos se cumpren.

O Sr. Español Otero di que alguén que teña bens e venda xenera un ingreso e debe contribuir.  
Non se trata de políticas de esquerdas ou de dereitas.

11.- R.E. Nº RC-1657 do Bloque Nacionalista Galego- Moción para a peonalización 
da rúa Concepción Arenal.

O Sr. Baz Vicente da conta da seguinte moción:

Exposición de motivos

A necesidade de afrontar un cambio de modelo nas actuacións urbanísticas na Guarda é algo  
que está na rúa.

O BNG sempre pulou por un modelo no que as persoas, ben sexan as que vivimos aquí, ben  
sexan  as  que  nos  veñen  visitar,  sexan  as  protagonistas  nunha  trama  urbana  con  moitas  
posibilidades de éxito.

Dende  o  BNG non  podemos  deixar  de  manifestar  a  nosa  incredulidade  ante  as  continuas  
manifestacións públicas  realizadas  polo  alcalde da  Guarda á  hora de defender  actuacións  
urbanísticas que contradín na súa totalidade os criterios fundamentais do proxecto "Cidade dos  
Nenos", proxecto do que logo de ser instado polo BNG e co apoio desta formación, o goberno  
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socialista tivo a ben adherirse.

Este desconcerto colle máis forza cando, unha vez presentado a todos os grupos políticos os  
resultados do plan de mobilidade solicitado a Deputación, o alcalde e o seu grupo de goberno  
ratifícase na súa postura inicial desoíndo ás recomendacións claras do estudo.

Para o BNG non deixa de ser sorprendente como este alcalde segue aferrado a un modelo de  
urbanismo curto-pracista, electoralista, totalmente caduco e carente de criterios sustentables  
con nefastos resultados para A Guarda facilmente contrastábeis.

Cabe recordarlle ao Sr. Alcalde que co voto a favor á elaboración deste estudo, votou a favor  
dun cambio de modelo ideado baixo os criterios da mesmísima "axenda 2020" da U.E. Co seu  
voto a favor recoñecían que este é o camino a seguir sen ningún tipo de dúbida a prol da  
calidade de vida dos guardeses e guardesas e na posta en valor de todo o tecido comercial,  
turístico e pesqueiro da Guarda.

Queremos recordarlle ao Sr. Alcalde tamén, que a transformación dun concello non se fai a  
base de mensaxes contraditorias e actuacións curto-pracistas. A transformación dun concello,  
require dunha aposta política clara e decidida por un modelo sustentábel.

A rúa Concepción Arenal perdeu a natureza orixinaria dun viario de acceso ao porto para ser  
absorbida dentro do núcleo urbano da Guarda, pasando a ser unha rúa claramente urbana e  
así debe ser urbanizada.

Todo o que sexa desviarse deste texto é dar un paso atrás na calidade de vida dos guardeses e  
guardesas e na competitividade da pesca, turismo e comercio. Esta é unha das conclusións  
deste estudo de mobilidade, realizado por expertos na materia, e esa é unha das mensaxes clara  
e unánime que temos que transmitir ao pobo da Guarda.

Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal a adopción do  
seguinte:

ACORDO

O  rexeitamento  absoluto  a  calquera  actuación  na  rúa  Concepción  Arenal  contraria  ás  
recomendacións do Plan de Mobilidade da Guarda.

Instar ao alcalde a que solicite  á  Deputación de Pontevedra a redacción e  execución dun  
proxecto de humanización da rúa Concepción Arenal en base a este Plan de Mobilidade da  
Guarda.

Promover dende o concello accións de concienciación entre os veciños e veciñas de hábitos  
saudábeis  e  sustentábeis  (camiñar,  uso  da bicicleta,  abandono do  vehículo privado,...),  así  
como o deseño de camiños escolares para o fomento da autonomía dos nenos e nenas, un plan  
estratéxico de resolución de barreiras arquitectónicas promovendo a accesibilidade universal,  
promoción de actividades de comercio na rúa, e a recuperación do espazo público en xeral.

DEBATE:
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O Sr. Baz Vicente di quedámonos cortos. As actuacións destes días contradicen o modelo que se 
nos presentou. Non se sabe o que se está a facer. Nin o veciño, nin a oposición, nin o propio 
Alcalde sabe o que se quería facer.

A Sra. Iglesias Ferreira di que dubida sobre a postura do Alcalde, respecto da cal a moción de 
que se ratifica. 
A Sra. Iglesas Ferreira diríxese ó Sr. Baz Vicente que o que di agora non é o que expón na 
moción.  Non hai  un  plan  de mobilidade  aprobado,  así  que calquera  proposta  que poda ser 
razoable vouna apoiar.

O Sr. Rodriguez Fariñas di que non coñece o plan de mobilidade. Pero tampouco se lle pode 
dicir ó Alcalde non fagas nada mentres eu non cho diga. Penso que hai unha contradición na  
palabra “ratifica”. Sería “rectifica”. O plan tería que ir,  como mínimo, a un Pleno. Si non o 
coñecemos, eu non son capaz de votar algo que non coñezo. Non acabo de entender a proposta e 
é máis necesario solucionar a saída sur.

A Sra.  Ortega Martínez di o BNG é coherente. O Alcalde non é tanto. Di na radio que lle 
encanta  o plan de mobilidade, pero as actuacións que fai son distintas ás resposta que da. Non  
vamos a apoiar a moción, pero tampouco estamos de acordo coa posición do Alcalde de dicir 
unhas cousas e facer outras.

O Sr. Español Otero di que o título da moción debería ser peatonalización, sen máis. O BNG 
porpón que neste momento a humanización da rúa Concepción Arenal sexa totalmente peatonal.

O Sr. Baz Vicente di o título é o título e a parte resolutiva é a parte resolutiva.

O Sr.  Español  Otero di  a  moción  como tal  no título  é  inadmisible  sin  unha  saida  sur.  Na 
exposición  de  motivos  fas  unhas  aseveracións  que  non  entendemos  nada.  Douche  unha 
información  de deberas  ter.  O equipo  de goberno ten  o compromiso,  chegou ó acordo con 
Infraestructuras da Deputación de cómo humanizar Concepción Arenal. E será de tal xeito que 
permita calquera decisión que en cada momento haxa que tomar. Todo o que dice aí é dunha 
imaxinación….. O estudo de mobilidade non o temos, e como en calquera estudio hai cuestións 
que nós non compartimos. Hai cuestións dentro do que eles expuxeron que non compartimos. 
Dis que non moveremos nin un pelo do que din. Faremos o que esta corporación decida. Esta 
rúa conduce a un dos puntos neurálxicos deste pobo. O porto. Non podemos poñer trabas. O que 
sí,  necesitamos  unha  saída  sur  que  despois  permita  facer  cousas  nesta  rúa.  Para  nós  neste  
momento Concepción Arenal debe ser de dobre sentido. Non votaremos favorablemente.

O Sr. Baz Vicente di non queremos votar o modelo porque tampouco o temos. Temos pautas. Se 
votará para chegar a un consenso. O que se di é que teñamos a cautela para esperar a que se nos  
entregue, e logo ver o que facer. Quixera saber qué tipo de criterio tivo o Alcalde para facer a 
actuación que se fixo. En base a qué informes. Que se paralice só hasta que se entregue o plan,  
se aprobe ou non. Eu voume agarrar ós informes técnicos.

A Sra. Iglesias Ferreira di a min paréceme ben o que dis, pero o que di a moción non é iso.
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VOTACIÓN

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por catorce votos en contra do PSdeG-PSOE (sete), do 
PP (cinco),  de  CG (un)  e  da  concelleira  non adscrita  (un),  e  tres  votos  a  favor  do  BNG, 
ACORDA: non aprobar a moción.

12.- R.E. Nº RC- 1690 da concelleira non adscrita- Moción para o estudio e mellora 
da mobilidade peonil no entorno da rotonda de San Roque e a estrada PO-552.

A Sra. Iglesais Ferreira da conta da seguinte moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O entorno urbán desempeña un papel fundamental na movilidade do peatón. Hoxe en día, se  
ven profundizando no coñecemento do entorno que maior relación ten co peatón para mellorar  
a calidade da movilidade e accesibilidade. O peatón ten unha dobre faceta na cidade, a de  
habitante e tamén, a de usuario do modo de transporte máis básico, por elo, vemos, como hoxe  
o modelo de cidade é aquel que fomenta o espacio para os peatóns, xa que facilita que as  
persoas se trasladen a pé, o que é menos contaminante, mellora o medio ambiente e acústico, é  
saudable  xa  que  camiñar  é  un  hábito  recomendado,  mellora  o  tráfico  rodado,  facilita  o  
aparcamento, as relacións sociais, os hábitos lúdicos,…

A  presencia  ou  non  de  determinados  elementos  nas  rúas  e  viais  pode  potenciar  os  
desprazamentos peatonais ou disuadilos. Neste caso en concreto, e poderíamos referirnos a  
outros máis na nosa vila,  falamos da zona da estrada nacional  P0552,  antes e despois da  
rotonda de entrada o tramo de vial entre A Guarda e Goián.

Facendo memoria, no plenario do concello da Guarda, en outras lexislaturas xa se solicitara  
instar a Xunta de Galicia a colocación de pasos de peatóns para que as persoas puideran  
cruzar con seguridade a P0552, un tramo de moito tráfico rodado, pero tamén onde existen  
accesos a vivendas, establecementos comerciáis, zoas de servizos, igrexa parroquial, cápela,  
cemiterio,..., pero hoxe afirmamos que a rotonda de acceso o vial é un elemento disuasorio que  
dificulta  todavía  máis  os  desprazamentos  peatonais,  e  divide  máis  aínda  os  barrios  da  
parroquia de Salcidos.

Por todo isto, se somete ao Pleno do Concello de A Guarda a adopción dos seguintes acordos:

1º Proceder a través dos mecanismos necesarios, o estudo e avaliación da mellor opción para  
facilitar a movilidade segura dos peatóns que teñan que cruzar a carretera P0552 de entrada A  
Guarda no tramo anterior e posterior a rotonda de acceso o vial,  e  no entorno da propia  
rotonda.

2o Instar a Xunta de Galicia a que se comprometa e colabore nesta proposta para ofrecer  
seguridade viaria e movilidade os peatóns no entorno de acceso o vial de conexión entre A  
Guarda e Goián, e para poder cruzar con seguridade a estrada P0552.

DEBATE:
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O Sr. Baz Vicente di que o primeiro é saber quén ten a competencia da estrada.

O Sr. Alcalde di temos que votar o que está escrito. Ti podes explicar o que queiras pero o texto 
é o que conta.

O sr. Baz Vicente di aquí hai un estudo. Esperamos a que esté ou non. Polo resto, mellorar a 
seguridade dos peóns é importante.

A Sra. Ortega Martínez di mellorar a seguridade dos peóns sempre é importante.

O Sr. Rodríguez González di á Xunta mandáronse escritos e non hai vontade. Só se lles fai ver 
cando hai mobilizacións. Non din a verdade. Andan ós cartos, non á seguridade víal. Non teñen  
intención.

O Sr. Baz Vicente di que na moción non queda claro. Solicítase que o estudo o fagan eles.

O Sr. Alcalde pregunta cómo queda entón a moción.

A sra. Iglesias Ferreira di que o importante é que saíra por unanimidade.

VOTACIÓN:

Sométese á moción a votación, modificando os putos no sentido que se recolle a continuación, 
sendo aprobada pola UNANIMIDADE dos concelleiros presentes, nos seguintes termos:

1º Instar ás autoridades competentes a realizar o estudo e avaliación da mellor opción  
para facilitar a mobilidade segura dos peatóns que teñan que cruzar a carretera P0552 de entrada 
A Guarda no tramo anterior e posterior a rotonda de acceso o vial,  e no entorno da propia 
rotonda.

13.- R.E. Nº RC- 1696 do Partido Popular- Moción para mellorar as condicións 
laborais dos traballadores do GES da Guarda e da habitabilidade da base do seu 
centro de traballo.

Polo grupo municipal do Partido Popular dáse conta da seguinte moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Xullo de 2015, aprobouse unha moción que presentamos para traer a pleno un regulamento  
de taxas que permitirá cobrar ao GES de A Guarda os servizos que efectúa. Recordemos que é  
un dos mais activos de Galicia, segundo amosa o número de intervencións levadas a cabo.
Pasaron 20 meses (600 días), e este regulamento para cobrar taxas aínda non veu a pleno.  
Perdéronse moitos cartos por isto, e a única responsabilidade é do goberno local.

Xa  que  non  se  ingresaron  eses  cartos,  tampouco  houbo  melloras  nas  condiciones  de  
habitabilidade da base dos traballadores. Estes non teñen calefacción, cando todos sabemos  
que  pasan  de  garda  as  noites  frías  do  inverno  na  base.  Tampouco  houbo  melloras  nas  
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comunicacións, imprescindibles para unha reposta rápida ante unha emerxencia. Que non haxa  
esta  fonte  de  financiamento  que  propuxemos,  non  pode  ser  desculpa  para  permitir  que  
traballen nesas lamentables condicións. O mobiliario é o que arranxaron eles mesmos, sofás  
que fan de cama para descansar, etc. Se non se aprobou a ordenanza é porque non se trouxo,  
agora busquen financiamento nas partidas do novo Orzamento, ese é o problema que ten que  
solucionar o grupo de Goberno, e non mirar para outro lado como estes 20 meses que pasaron  
dende que presentamos a moción.

Por  outra  banda  na  modificación  de  crédito  60/2016  aplicación  orzamentaria  135.622  se  
destinaron 1.949,17 euros que eran para as instalación do GES, moi necesitada de melloras,  
para outros fins.Non solo non se aproba unha ordenanza para xerar ingresos, senón que os  
poucos cartos que se destinan para mantemento acaban noutra aplicación orzamentaria. As  
emerxencias teñen que ser unha prioridade.

Por outra banda, non se cubren as baixas dos traballadores, e en consecuencia, os demais  
operarios do Ges perden o dereito aos días de descanso que lles corresponden para cubrir o  
servizo, mentres algún está de baixa. Esta situación prodúcese por falta de acción do goberno,  
por desidia, por deixamento, e non só supón unha perda económica para o concello senón, o  
que é mais grave, pon en risco o servizo e prexudica os dereitos dos traballadores.

POR  TODO  ELO,  O  PARTIDO  POPULAR  DE  A  GUARDA  PRESENTA  AO  PLENO  
MUNICIPAL  PARA  O  SEU  DEBATE  E  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  A  SEGUINTE  
MOCIÓN:

Que o Grupo de Goberno:

a)  Habilite unha partida, senón se fixo, no novo orzamento para mellorar as condicións da  
base do Grupo de Emerxencias na Sangriña sen que se volva a producir unha modificación de  
crédito para outro destino

b) Cando se produza unha baixa se chame de inmediato ao suplente, cubrindo todas as prazas.

DEBATE:

A Sra. Iglesias Ferreira di que ten algunhas dúbidas. O GES funciona a través dun convenio. 
¿Os  concellos  que  firmaron  o  Convenio  están  obrigados  a  pagar  algo?  ¿O  están  facendo? 
Pregunto porque non o sei. Cando non se chama a un suplente, ¿por qué é? Si non hai motivo 
¿Porqué non se vai facer? Prefiro esperar a saber isto para posicionarme.

O Sr. Rodriguez Fariñas di que é un tema moi manido. De vez en cando unha de cal e outra de 
area. Non se toma en serio. Coincido co PP no tema das taxas. Tamén lle quero dicir ó PP que de 
vez en cando se queda co cu ó aire. Habilitar unha partida “si non aparece no orzamento”. Hai  
que miralo para saber si está ou non. A ordenanza que debería aprobarse e traería máis ingresos 
que a plusvalía. Vou a apoiar a moción.

O Sr. Lomba Alonso di que iso de que se habilite unha partida “si non se fixo”…. Teríase que 
traer ben estudado o tema. Por outro lado, unha aclaración ó punto b), o BNG xa presentou unha 
moción para buscar ingresos, e tamén mellora de instalación, equipamentos, etc.  Non é  este 
grupo  de  goberno  o  que  máis  coidou  estes  profesionais,  pero  a  Consellería  tamén  debería  
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colaborar. Debería ser este un punto c), porque a Xunta si ten responsabilidade en emerxencias, 
e non descargar todo nos Concellos.

O Sr. Español Otero di que é un tema moi manido. Todos os grupos trouxeron ó pleno algunha 
moción. Antes de traer unha moción hai que informarse para que teña un xeito. Si houberas 
mirado o orzamento que votastes en contra verías que hai 41.000 euros para o GES.

A Sra. Ortega Martínez di que como todos os anos.

O Sr. Español Otero di que ó Concello o GES lle custa moito máis que iso. Iso sería para gastos  
correntes. A base do GES a acondicionou o Concello. Teñen tres literas, os baños se prepararon, 
teñen auga quente, non son as mellores  instalación do mundo pero se meteu moito diñeiro.  
Antes era unha casa ocupada. Todo iso o fixo este equipo de goberno. A adecuación da base do 
GES. Asegurar que non se contrata xente, iso non é certo. A bolsa non existe porque a xente non 
tiña o título, e agora hai un ou dous nela. As baixas que se poden cubrir terían que ser largas,  
porque para baixas curtas hai franqueo. Pedimos, pero o que vostedes nos aproban son recortes,  
como a ordenanza de antes. 

Neste momento prodúcese un intercambio de opinións entre a Sra.  Ortega Martínez e o Sr.  
Español Otero.

O Sr. Español Otero continúa dicindo que o convenio non recolle aportacións dos concellos de 
O Rosal, Oia e Tomiño. E ¿por qué aceptamos o convenio? Porque queríamos emerxencias.

A Sra. Ortega Martínez  di sigue sen dicirme por qué unha ordenanza sigue sen vir ó pleno 
despois de dous anos. Ademais hai xente do GES detrás desta moción.

O Sr. Español Otero di non. Hai aspirantes.

A Sra. Ortega Martínez di que ten mensaxes de xente do GES que non vai a usar porque son 
privadas.

O Sr. Lomba Alonso pregunta si existe partida.

A Sra. Ortega Martínez di que en todos os orzamentos a conta do GES e Protección Civil van 
xuntas. O ano pasado 1.800 euros desa partida o pasaron a outro fin.

O Sr. Lomba Alonso di que cando haxa unha modificación de crédito se lle criticará ó grupo de 
goberno. O punto b) paréceme ben, pero eu non vexo moción no aspecto resolutivo. Hai unha 
partida  que  existe.  Solicito  engadir  un  punto  c)  Instar  á  Xunta  de  Galicia  a  incrementar  a 
dotación orzamentaria para o GES da Guarda.

A Sra. Ortega Martínez pregunta ¿es consciente do que invertíu o PP no GES?

O Sr. Lomba Alonso di nós queremos máis.

A Sra. Ortega Martínez di que mentres non se aprobe a ordenanza non vai a pedir máis á Xunta.
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VOTACIÓN:

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por seis votos a favor do PP (cinco) e CG (un), sete 
votos en contra do PSdeG-PSOE (sete), e catro abstencións do BNG (tres) e da concelleira non  
adscrita (un), ACORDA: non aprobar a moción.

14.- R.E. Nº RC- 1714 do PP- Moción para mellorar o fomento do turismo na vila  
da Guarda colocando valados publicitarios,  manter en bo estado as rotondas e 
sinalizando como chegar aos lugares de interese.

Polo grupo municipal do Partido Popular dáse conta da seguinte moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Xullo de 2015, o Partido Popular de A Guarda presentara unha moción na que se suxería  
que os puntos de información turística se instalasen nas entradas da vila por Tui e por Baiona.

Aquela moción foi retirada porque a concelleira de turismo afirmou que se iba a constituir "de  
inmediato" a Mesa de Turismo, e que "iso xa se decidiría en dita Mesa". Palabras incumpridas  
unha vez mais polo grupo de goberno. Pero, ao igual que cos paneis indicadores dos puntos de  
interese do casco histórico, que solicitábamos no pleno de xullo de 2016 noutra moción, e  
retirada tamén por "estar traballando nelo", e que nunca se fixo ata agora, nin hai mesa de  
turismo nin nada.

Este goberno que nos tocou aos guardeses nin fai nin deixa. Estamos aviados!

O Partido Popular de A Guarda transmite na presente moción, a indignación do colectivo de  
hostaleiros e comerciantes e de todos os empresarios cuxa actividade depende en gran medida  
do turismo como o comercio. Por non haber, non hai nin sinalizacións os puntos de interese  
turístico como aos Porto, O Trega, as praias....os turistas andan na procura deles, pero teñen  
que acabar preguntando despois de dar varias voltas.

Cada un ten que promocionar a súa empresa, diso non cabe dúbida, pero o que tamén está  
claro, é que a responsabilidade de promover A Guarda é do equipo de goberno.

Logo de observar o xeito de xestionar o turismo nestes dez últimos anos, os guardeses perciben  
que non se está a facer o suficiente por promocionar a nosa fermosa vila. Mais ben semella que  
o goberno municipal "pasa", dado que pensan que como A Guarda é unha marabilla (que o é),  
os visitantes veñen sen necesitar chámalos, e que isto funciona solo, pero iso non é así. Basta  
botar  unha  ollada  aos  concellos  veciños  para  ver  o  que  avanzaron  en  materia  turística.  
Concellos que nin de lonxe teñen o potencial  de A Guarda,  pero cuxos gobernantes saben  
sacarlle  partido  aos  seus  modestos  recursos,  sobre  todo  en  comparación  co  ornamentos  
aprobados en A Guarda.  Concellos  que reciben axudas porque saben vender o produto ás  
administracións, presentando suxerinte proxectos que se materializan coa posta en valor dos  
seus pequenos recunchos.

Estamos a vivir un incremento de turistas en toda Galicia, con case 5.000.000 de visitantes, e  
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na  Guarda  non  podemos  quedarnos  atrás,  outros  concellos  turísticos  estannos  a  ganar  a  
partida.

É triste escoitar aos que levan anos visitándonos dicir: "este pueblo se está muriendo". É unha  
vergoña que o deixamento deste goberno, viciado e sen ideas, faga que nos e os de fora nos  
sintamos  incómodos  con  tanta  sucidade  nas  rúas,  e  tanta  desidia  no  mantemento  dos  
monumentos,  edificios  e  lugares  públicos.  Se  nin  sequera  hai  carteis  de  sinalización  para  
baixar ao porto, que teñen que poñelos os veciños.

As rotondas dan pena, e mais se as comparamos coas dos concellos veciños  que as teñen en  
perfecto estado de mantemento, a só uns metros das nosas, na mesma estrada. É a primeira  
imaxe que ten o visitante e xa se fai unha idea de como está o pobo.

Os valados  publicitarios  son inexistentes nas  entradas da Guarda,  outra vez  os  concellos  
veciños nos dan unha lección. As da Deputación en un estado lamentable, mellor opción sería  
sácalas que manter un cartel en branco con nome da Guarda en Baredo.

Señoras e señores do grupo de goberno, estamos ante unha emerxencia a nivel local, o turismo  
agoniza e temos que reanímalo xa. 

Estamos  obrigados a achegar ideas e  a unir  esforzos  para reactivar  un dos sectores  máis  
importantes da nosa vila.

POR  TODO  ELO,  O  PARTIDO  POPULAR  DE  A  GUARDA  PRESENTA  AO  PLENO  
MUNICIPAL  PARA  O  SEU  DEBATE  E  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  A  SEGUINTE  
MOCIÓN:

Que como punto de partida dun plan de promoción turístico, o equipo de goberno pona en  
marcha as seguintes medidas:

1a) Instar á Deputación de Pontevedra a colocar imaxes da nosa vila nas valados publicitarios  
existentes na estrada C-552 ao lado do tanatorio de Tui, e na estrada C-552 preto da rotonda  
de Baredo, vindo de Baiona. Reforzando o Concello con algunha mais mais, nas entradas da  
Vila.

2a) Instalar unha caseta de información turística na área das Loucenzas e outra na área de  
descanso da rotonda de San Roque, con persoal cualificado para informar aos visitantes.

3a) Sinalizar debidamente a baixada ao porto, as praias, a subida ao Monte Sta Trega e demais  
puntos de interese turístico.

4a)  Instalar no monte, onde se atopaba a caseta de turismo retirada o ano pasado, un cartel  
onde se indique un rueiro de A Guarda con puntos de interese, para suxerir aos visitantes que  
visiten a vila.

5a) Instalar aseos públicos na Alameda e no Porto e mellorar os do Monte Sta Trega.

6a) Proceder ao mantemento das rotondas para dar unha boa imaxe da vila nada máis chegar a  
ela.
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DEBATE:

A Sra. Iglesias Ferreira di que se fala de instalar as casetas de entrada ás vilas. Non estou en  
contra, pero non é terreo público onde se fala de instalalas. En canto á sinalización, tráioo en  
rogos e preguntas. En relación aos baños, que o faga Portos, que se inste a Portos.

A Sra. Ortega Martínez di que Portos os fai, pero non os mantén.

O Sr. Alcalde di facémolos nós e que os manteña Portos.

A Sra. Iglesias Ferreira di solicitaría á Xunta de Galicia a que faga algo representativo. Pero hai 
cuestións na moción que non dependen do Concello da Guarda.

O Sr.  Rodriguez  Fariñas di  que  hai  zonas  que  para  poder  tocar  hai  que  pedir  permiso  ós 
propietarios. Á comunidade de montes, por exemplo. Na moción, o único tema que podo tomar 
en serio é a instalación de casetas. É unha lástima que non aparecerá no programa do PP. Hai  
que  facer  con  sentido  as  cousas,  saber  en  qué  sitio  sería,  para  poder  opinar.  En  canto  á 
sinalización,  calquera  concello  a  necesita.  Respecto  dos  baños,  aínda  que  Portos  permita  
poñelos, haberá que mantelos. Hai que ver ata onde dá o becerro. Melloras hai que facer, máis  
campaña publicitaria, etc. Pero o texto desta moción debería facerse doutra maneira. Coa mesa 
de turismo foi un caramelo para que picaran. Un problema de vontades.

O Sr. Baz Vicente di que hai un plan de turismo que no seu día se redactou e debería traballarse 
sobre iso.  Algo parecido do que dicía sobre o plan de mobilidade.  De pouco valen as boas 
intencións do PP. Eu non son especialista en turismo e quérome agarrar a informes.

A Sra. Magallanes Álvarez di que as aportacións dos grupos son de agradecer. O sector é moi 
importante para este pobo. Pero me molesta a moción polo tono, pola forma e porque creo que 
non se axusta á realidade. O traballo do departamento de turismo é moito. Agradezo ás persoas 
que traballan nel. O din os resultados a nivel de ocupación hoteleira, os comerciantes, etc. As  
actuacións  son  inxentes.  Dúas  bandeiras  azuis  porque  a  Xunta  cada  vez  aporta  menos 
subvencións para  socorristas.  Sendeiro  azul.  Premio de excelencia  turística.  Peregrinos polo 
camiño  da  costa.  Albergue.  Etc.  Non  cremos  que  as  oficinas  de  turismo  teñan  que  estar  
desperdigadas.  Tantos  recursos  desperdigados  e  boas  instalacións.  Temos  unha  no  porto  en 
verán. A moción como está redactada non creo que sexan as formas, e a mensaxe e os contidos 
non son certos. En canto ós baños, son competencia da Xunta, pero temos un programa de 
mellora.

A Sra. Ortega Martínez  di que hai que ver cómo están mantidas as rotondas. O Concello do 
Rosal as mantén.

O Sr. Español Otero di que é cousa da Xunta.

A Sra. Ortega Martínez di que o presidente do PP de Galicia obriga ós seus alcaldes a que teñan 
as rotondas ben. Nós cremos que a realidade do turismo non é esa que vostedes expoñen.

VOTACIÓN:
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O Concello Pleno, en votación ordinaria, por cinco votos a favor do PP (cinco), dez votos en 
contra do PSdeG-PSOE (sete), e do BNG (tres), e dúas abstencións de CG (un) e da concelleira  
non adscrita (un), ACORDA: non aprobar a moción.

15.- Moción conxunta da Comisión de asuntos Plenarios para que a rúa 2ª Transv. 
Bechos pase a denominarse Rúa de Vigo.

Preséntase unha moción conxunta da Comisión de Asuntos Plenarios que di:

En recoñecemento á importancia que a cidade de Vigo ten e tivo para o Concello da Guarda, a  
Comisión de Asuntos Plenarios do Concello da Guarda, por unanimidade dos seus membros,  
PROPÓN ó Pleno a adopción do seguinte acordo:

Cambiar o nome da rúa 2ª Transversal Bechos que pasará a denominarse Rúa Vigo.

DEBATE

A Sra. Iglesias Ferreira di que non ten a proposta en papel, pero foi aprobada pola Comisión 
Informativa.

O Sr.  Rodriguez Fariñas di tamén que non ten a proposta en papel,  pero foi  aprobada pola 
Comisión Informativa.

O Sr.  Baz  Vicente di  igualmente  que non ten  a  proposta  en  papel,  pero  foi  aprobada  pola 
Comisión Informativa.

VOTACIÓN:

O  Concello  Pleno,  en  votación  ordinaria,  por  unanimidade  dos  seus  membros  presentes, 
ACORDA: aprobar a moción nos termos nos que quedou transcrita.

16.- R.E. Nº RC- 1804 do PP- Moción de urxencia sobre a peonalización da Praza 
do Reló.

Conchi Ortega Martínez, como voceira do Partido Popular da Guarda, e en nome do grupo  
municipal do PP,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que estes días están a producir actuacións como a peatonalización da praza do Reloj, que  
segundo  parece  onte  era  un  modelo  e  hoxe  e  outro,  isto  da  improvisación  parece  que  se  
instaurou neste concello.

Non se falou cos afectados, non se consensou ca oposición e non se tivo en conta o plan de  
mobilidade. O Alcalde ordena e mando, cando non ten maioría, e nin consulta que opinan os  
partidos da oposición nin os afectados. 
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Por todo elo.

Solicitamos unha copia de  plan de Mobilidade.

AO PLENO PARA A SÚA APROBACIÓN:

Mentres non haxa consenso solicitamos non se produzan actuación aisladas e sen proxecto,  
improvisadas como hoxe na plaza do Reloj.

Y para que así conste asino a presente en A Guarda, 30 de marzo de 2017

A Sra. Iglesias Ferreira  di que o Alcalde ten competencia para facer obras. Se lla  quitamos 
tamén lle quitamos o soldo.

Prodúcese un intercambio de opinións coa Sra. Oterga Martínez sobre o tema da aprbación do 
soldo do Alcalde. 

A Sra. Iglesias Ferreira continúa dicindo que o Alcalde ten competencias, nos guste máis o 
menos  a  actuación.  Hai  quen  ten  furgonetas  de  transporte  que  din  que  non  poden  xirar. 
Queremos zonas peatonais e é o Alcalde o que ten as competencias para as actuacións.

O Sr. Rodríguez Fariñas diríxese á Sra. Ortega Martínez, dicíndolle que non se pode mentir.  
Vostede día que se lle  aprobou o salario  ao Alcalde cando se aprobou o presuposto, e está 
mentindo. Non vou tolerar que siga mentindo. Os populares fan populismo porque hai máis rúas 
nas que se están facendo actuacións e non din nada. É unha proposta populista e non vou a votar  
a favor disto.

O Sr. Lomba Alonso di que indignan cousas que se están oíndo aquí que non son verdade. Cada 
un ten que asumir as súas responsabilidades.  Me sorprende todo o que está a ocorrer  neste 
Pleno.  Uns dos argumentos  do P.P.  é que non se  segue o Plan  de Mobilidade.  Isto é unha 
incoherencia porque levan todo o tempo negando o Plan de Mobilidade. O Plan de Mobilidade 
telo en conta agora, nas mocións do B.N.G non. O que se está facendo é o peor para A Guarda. 
Aquí non se fala de lexitimidade. O Alcalde por moita competencia que teña, nós aquí podemos 
emitir  as nosas opinións. En dous anos o pobo terá que volver a elixir.  A actuación é unha 
decisión política. É competencia do Alcalde pero nós podemos decidir se estamos de acordo ou 
non. Non estamos de acordo co que acaba de facer o P.S.O.E poñendo tanto pivote. As formas a 
min tamén me interesan as veces.

VOTACIÓN

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por cinco votos a favor do PP, sete votos en contra do  
PSdeG-PSOE, e cinco abstencións do BNG (tres), de CG (un) e da concelleira non adscrita (un),  
ACORDA: non aprobar a moción.

PUNTO 9.- ROGOS E PREGUNTAS

O Sr.  Alcalde   di  fixemos  un  esforzo  por  contestar  as  do  anterior  pleno,  pero  temos  que 
contestalas por escrito porque non podemos estar aquí máis tempo.
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Rogos e preguntas da sra. Iglesias Ferreira

1.- A web municipal sigue sen funcionar. Está mellor situada a web de turismo. Á do Concello 
non se pode acceder desde máis de dous meses. Rogo se solucione.
2.-  Se veñen de Costas a ver a senda litoral, rogo teñan en conta a Rúa Fernández Albor. O mar  
está batendo e se está deteriorando esa zona.
3.- As prazas de policía local ¿cando se convocan?
4.- Solicito informe de actuación da empresa de control de pragas. 
5.- Rogo a colocación de suxeición dos contenedores.
6.- Revisar a sinalización da Rúa Calvario e da Rúa Rosal.
7.- O doce de marzo houbo un partido moi importante do Guardés de Balonmán. Retomar o 
contacto coa Xunta de Galicia porque houbo problemas.
8.- Sinalizar a baixada ó Porto porque está sinalizada cun folio.
9.- Reparar a plaqueta diante do Froiz.
10.- Preguntar polo pregos da EDAR. Como vai a redacción porque houbo un problema.
11.-  Pensei que viña ó Pleno a Ordenanza da Administración Electrónica.
12.- Tamén pensei que viña o tema do Padroado de Turismo. 
13.- Preguntar polos arranxos da beirarrúa da entrada do campo de fútbol. 
14.- ¿Cando teremos interventor?
15.- Solicito a reparación do buracos da árbores de Transversal Troncoso. 
16.- Repoñer as papeleiras nas Loucenzas. 
17.-  Que conten os pivotes que quedan diante do Casino.

Rogos e preguntas do Sr. Rodríguez Fariñas

1. Falta a contestación das preguntas do último Pleno do ano pasado. Do de febreiro moitas  
están sen contestar e algunhas contestadas. Cando se preguntou se se están facendo xestións 
para pagar, contestan que si se están facendo pero a día de hoxe aínda no se pagou. En canto  
á depuración de saldos pendentes, se di que sería conveniente facelo pero non se dí que se  
vaia a facer. Preguntouse ó Secretario sobre a forma xurídica que podería ter o Padroado. 
Sobre a pregunta sobre a terceira transversal A Cruz tampouco se contesta. A barandilla pola 
que se preguntou está desde febreiro en proceso de reparación. O señor Cura non paga as 
multas  coercitivas  pola  vivenda  da  Rúa  Galicia.  Os  solicitantes  de  responsabilidade 
patrimonial, a ver se lles paga o que se lles debe. ¿Cando se vai a cumprir a lei da memoria 
histórica?

2. Solicito información sobre a situación do Codesal, que creo que é grave. 
3. Tamén sobre a caída do teito da casa do Estanco de Parada. 
4. Sobre os gastos da Festa do Peixe Espada, fun a intervención e dixéronme que non tiñan  

orden de deixarme ver o expediente.
5. O calendario laboral do persoal do Concello é obrigatorio telo no taboleiro. 
6. Preguntar polo inventario e pola RPT, se están encamiñados.
7. Preguntar pola iluminación da Rúa Concepción Arenal.
8. O primeiro de xullo a Comunidade de Montes celebra a segunda Romería Castrexa. Para ese 

mesmo día a unha actuación promovida polo Concello dende o departamento de Cultura.
9. Tres persoas solicitan que se lles contesten dous escritos sobre o carnaval.
10. Intervir os novos horarios das discotecas  e tamén restaurantes que fan bailes e non teñen 

licencias para facelos.
11. Presentouse un escrito ante o Valedor do Pobo en relación coa Estación Marítima. 
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ROGOS E PREGUNTAS DO BNG

O Sr. Baz Vicente formula as seguintes preguntas:

1. Preguntar ao Alcalde se ten un informe técnico sobre as medidas dos ferros que se puxeron  
na rúa o é unha decisión del.

2. ¿Para cando a exposición do achádego Mergelina.?
3. ¿Cómo está o tema da Rúa Tui e o oco ónde estaba a grúa.?

ROGOS E PREGUNTAS DO PARTIDO POPULAR

A Sra. Ortega Martinez fai as seguintes preguntas:

1. No pasado pleno de orzamentos, vimos uns informes de Secretaria, onde dicía que para votar 
os orzamentos, como son os de intención de pago, non pago, non había problema con que os 
concelleiros votasen a pesar de ser presidentes de Asociacións, pero o mesmo tempo dicía que 
se para cobrar a subvención, segundo a lei estaba claro, no caso de o Pergamino, sabemos que a 
Presidencia sigue igual, e dicir un concelleiro do grupo de goberno é presidente según reunión 
deste fin de semana, pero no caso de Xamaraina, non sabemos si a presidencia e profesora sigue 
recaendo na concelleira de Cultura. Necesitamos se nos precise, para determinar se o cobro da  
subvención do año 2017 cumpre ca lei.
2.-  Noutro  pleno  falamos  da  falta  de  visibilidade  na  Rúa  Coruña,  a  altura  de  Alameda 
¿Revisouse? Vaise facer algo.
3.-Emerxencia Social,  ¿qué pasa coa ordenanza? Este pleno non tería contido si non é pola  
oposición, o grupo de goberno nin trae unha ordenanza tan importante como esta, non hai nin 
unha proposta do Alcalde
4.- No pasado pleno aprobamos unha moción presentada polo partido popular que falaba de 
informar sobre o novo regulamento de lixo e por paneis informativos, pedimos unha reunión de 
portavoces para estudar a ubicación pero non recibimos resposta. ¿Se van a poñer eses paneis,  
que  foron  pedidos  en  primeira  instancia  polo  BNG  e  despois  por  nós  nesta  moción? 
Recordámoslle que é unha maioría  os que pedimos estes paneis,  se non non se cumprirá  a  
ordenanza.
3.-  ¿Que  pasa  coa  ordenanza  para  regular  actividades,  situacións  e  instalacións  que  sexan 
susceptibles de producir fumes, po, gases, bafos, vapores e cheiros? Agora o problema tamén 
esta na rúa Manuel Álvarez nº 8, un caso similar, tampouco sen solución.
Os veciños de a Guarda, van a seguir tendo que soportar índices insalubres de fumes gases etc.  
cando é fácil a solución?
4.- Limos na prensa que Tui firmou un acordo semellante o que aprobamos neste pleno coa 
asociación do Alzhéimer, ¿qué actuacións se van a facer aquí ?
5.-  A marquesiña de Donantes de Sangre, que foi tratada neste pleno, dixeron que se poría para 
o pasado curso escolar. Xa estamos noutro curso escolar dende que a pedimos, ¿para cando vai a  
ser? ¿Se iniciaron conversas ca empresa dos autobuses ao menos?
6.- Se fixo con Carreteras algunha xestión para por espellos na subida da Cetárea?
7.- A rúa Tui, que dende fai anos ten edificios de vivendas, e que vai cara o Novo Sinde, non ten 
iluminación, veciños que van dende Circunvalación de volta a  súa casa pola rúa Tui, nos din  
que temen ir por ese tramo tan escuro, ¿teñen pensado pór iluminación?
8.- O problema da sentencia xudicial de accesibilidade do Baixo Muro, ¿hai algunha novidade?,  
¿se vai a facer este ano, se vai a cumprir?
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9.- Se pensa facer algunha actuación con el parque municipal do Castillo, 
10.- Se pensa facer algunha actuación para mellorar a zona da urbanización do Castillo.
11. Lin nun decreto, que hai unha baixa nunha obra do plan de deputación do 2015, no é o 
asunto que me trae, se non que pavimentar as rúas de a Guarda obra do 2015, ¿por que non se  
executou antes?  Unha subvención dos anteriores  plans  de deputación e  se  faen  hoxe,  e  me 
chamou a atención polo nome que non era dos planes de esta deputación.

A Sra. Ortega Martinez formula os seguintes rogos:

1.- Muro  de  contención  fronte  á  igrexa  de  Camposancos  segue  con  gretas,  enriba  ten  os 
contedores de lixo, o día que caia vaise armar unha boa.

2.- Seguen sen instalarse os sistemas de retención para os contedores da baixada á praia do  
Muíño (onde a parada do bus), os do cemiterio e os do Forno do Duque, cada vez que hai 
vento acaban no medio da estrada.

3.- ¿Solucionaron xa o tema do padrón? Algúns veciños de Camposancos foron empadroados 
en Salcidos e na Guarda, cando as súas vivendas están en Camposancos. Os límites están 
nas Pedras de Argazosa (fronte ao cámping) e do outro lado a metade de Fontequente está  
en Camposancos. 

4.- Rógase novamente que boten unha capa de formigón no Barrio de Salgueiró (ata o n.º 7 
como mínimo),  os  camiños están  cada vez en peor estado,  dificultando a mobilidade  a 
persoas maiores e a cadeiras de rodas. 

5.- Moitos veciños de Camposancos e tamén de A Guarda quéixanse de que a sinal da wifi  
Navegaguarda é cada vez peor, e nalgúns puntos é nula.

6.- A sinal  no  cruce  de  camiños  do  Forno do  Duque  e  Camiño de  Liñares  sacárona.  Nós 
pedíamos o seu arranxo, non a súa retirada, ¿cando van a poñela novamente?

7.- A farola  da  Armona  sigue  sen  limpar,  e  os  veciños  de  Camposancos  non  consideran 
adecuada a resposta da concelleira Magallanes, a xente quere que se limpe.

8.- Os dous espellos que hai na estrada de Camposancos á altura do Couto e o que está á altura 
do n.º 78, están rotos dende fai meses sen que os manden reparar.  Contesten si van ou no a 
reparalos canto antes.

9.- A marquesiña de Fontequente segue cos cristais rotos, leva años así a pesares de sabelo 
vostedes  de  sobra.  Esa  zona  da  estrada  de  Circunvalación,  sen  casas,  é  especialmente 
inhóspita,  e esta marquesiña é a única protección que hai.  Rogamos unha vez máis que 
repoñan os cristais ou que poñan policarbonato para que cumpra a súa función.

10.-A marquesiña de Donantes de Sangre, solicitada en  tódolos plenos, ¿cando a van a instalar? 
Sempre se nos contesta que están nelo, pero mentres, os nenos non teñen onde refuxiarse 
cando esperan ao autobús. Se é que intervención non da o visto bo, intentaron a lo menos  
que a empresa de autobuses instale unha? Por intentalo non se perde nada.

11.-As beirarrúas que van ao Club de Remo Robaleira están en moi malas condicións dende fai 
moito tempo. Xa tivo un accidente unha veciña, vostedes sábeno e seguen sen arranxarse. 
¿Cando pensan facelo? Responderon que xa estaba arranxado, pero non é certo.

12.-Os veciños do Pasaxe protestan (como o resto dos guardeses) pola  falta  de limpeza na 
estrada e nas beirarúas. Dicen que pagan os seus impostos e que queren solucións xa.

13.-Insto ao concello a que pidan a todalas empresas que teñen instalados postes de madeira en 
solo público, a que revisen o estado dos mesmos e que repoñan os que están podres. Deste  
xeito, evitaránse trastornos coma o corte que houbo no camiño ao lado do cemiterio de  
Camposancos.
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14.-Recentemente,  baixo a  ponte  que hai  diante  da igrexa  de Camposancos e  no barrio  de 
Salgueiró,  houbo  cortes  de  luz  no  alumbrado  público  durante  uns  días.  Os  veciños 
preguntan a qué se deberon e por que se tardou tanto en solucionalo.

15.-Rogo que o concello inste a quen corresponda, a que limpe as cunetas en Circunvalación e  
na estrada de Camposancos. Nesta última, as cunetas están obstruídas con pedras.

16.-Moitos rogos xa se fixeron en varias ocasións, pero temos que insistir porque non fan caso 
ningún e a xente esixe que se lle atenda.

17.-Rogo que cambien a papeleira do cruceiro pinto e outras da zona que seguen sen cambiarse.
18.-Rogo instar a quen lle corresponda que poña un espello no cruzamento entre a subida da 

Cetárea e o carril Bici, na estrada. É un punto extremadamente perigoso porque os vehículos  
que soben teñen que invadir o carril bici para ter visibilidade.

19.-A Farola da Armona sigue sen limparse, e os veciños de Camposancos non consideran que a 
resposta de la Concelleira Magallanes, amante dos dinosetos, sea a mais adecuada, rogamos 
que faga caso aos veciños que queren que a limpen.

20.-Rogo o arranxo das beirarrúas da  rúa Rosal, na urbanización Muíño de Baixo, aínda que se  
tratou tamén nunha moción.

21.-Tamén rogamos que arranxen unha farola  na Calle  Cervantes,  un pouco mais arriba do 
video club. Ten os cristais rotos e poden caerlle a calquera na cabeza, mesmo ao alcalde.

22.-Rogamos insistindo na reposición de espellos panorámicos en Camposancos, no Couto,  na 
estrada de Camposancos no  nº 78, están rotos, xa fixemos mais rogos ao respecto sin éxito. 

23.- Na rúa Coruña, ao lado do campo de Fínola a iluminación é insuficente, xa que non chega a 
da Alameda, rogo melloren a iluminación neste punto.

E non habendo máis asuntos que tratar,  pola Presidencia levántase a sesión ás dúas 
horas e quince minutos do expresado día, estendéndose a presente acta do que eu, como 
secretaria, dou fe.
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