BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DA
LARACHA CELEBRADA O DÍA 26 DE NOVEMBRO DE 2021. (EXPEDIENTE
2021/G010/000006)
No salón da casa da Cultura do Concello da Laracha, sendo as 13:35 horas do día sinalado,
reuníronse previa convocatoria, en legal forma practicada, os Señores Concelleiros que se
relacionan, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, D. José Manuel López Varela, e asistidos por min, o
Secretario D. Miguel Piñeiro Souto e o interventor municipal Eduardo Mera Rico, ao obxecto de
celebrar sesión ordinaria e pública, en primeira convocatoria. En cumprimento do disposto no artigo
38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais,
aprobado polo Real Decreto 2568/86 do 28 de novembro, concorren debidamente convocados:
Señores Asistentes:
Presidente.- D. José Manuel López Varela (PP)
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Concelleiros:
D. José Ramón Martínez Barbeito (PP)
Dna. Patricia Bello Canedo (PP)
Dna. Rocío López Rey (PP)
D. Jesús Souto Pena (PP)
D. Ramiro Bello Recouso (PP)
D. Pablo Cambón Bértoa (PP)
Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP)
D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP)
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP)
Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP).
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE)
Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE)
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE)
D. José Martínez Ageitos. (PSOE)
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG)
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón(BNG)
Comprobado que se da o quórum legalmente esixido para a válida celebración da sesión nos termos
esixidos no artigo 90 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, a Presidencia declara aberta a
sesión na Casa da Cultura, para gardar as debidas distancias de seguridade..
Comézase a sesión dando lectura a declaración institucional sobre a violencia de xénero con motivo
da celebración do Día Internacional contra a violencia de xénero o 25 de novembro de 2020.

“A violencia de xénero empobrece a nosa sociedade. Constitúe un atentado contra os Dereitos
Humanos e a dignidade das persoas que impide continuar avanzando pola desexada senda do
benestar e do progreso.
Todos e todas temos o deber de plantarlle cara, porque os malos tratos son un problema social que
se combate con tolerancia cero ante calquera comportamento desas características.
O Concello da Laracha, en representación da súa veciñanza e de todas aquelas persoas,
sociedades, entidades, e empresas adheridas á campaña “A Laracha unida fronte ás violencias
machistas”, condena calquera tipo de violencia contra a muller, non admitindo xustificación
algunha e expresando a maior das repulsas cara eses actos e contra as persoas maltratadoras.
O Concello da Laracha adopta desde hai anos un papel activo na procura de erradicar a violencia
de xénero, poñendo en marcha iniciativas para evitar o xurdimento de malas condutas, apoiar ás
vítimas e atopar unha solución definitiva a este problema.
Estamos orgullosos de ser un Concello de referencia nacional polas boas prácticas municipais na
organización de iniciativas que fomentan a transversalidade de xénero e a conciliación da vida
persoal, familiar e laboral no ámbito local, tal e como foi recoñecido polo Ministerio de Sanidade,
Servizos Sociais e Igualdade e pola Federación Española de Municipios y Provincias.
Tamén de que o Centro de Información ás Mulleres da Laracha fose premiado a nivel nacional
polas boas prácticas locais contra a violencia de xénero.
Todo isto supuxo un significativo avance na concienciación e sensibilización social na Laracha,
pero debemos seguir insistindo, reiterar o compromiso coas vítimas e reclamar o apoio da
cidadanía. Porque a loita contra a violencia de xénero é tarefa común que require unir esforzos de
todos e todas desde o convencemento de que só a través dunha responsabilidade compartida entre
o conxunto da sociedade e os poderes públicos, lograrase erradicar definitivamente esta
problemática.
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Por todo iso:
Desde o Concello da Laracha renovamos o noso compromiso institucional e persoal de loitar
contra todo tipo de violencia, denunciando as agresións, apoiando ás vítimas, non permanecendo
en silencio ante a violencia e transmitindo ás xeracións futuras o respecto á igualdade de mulleres
e homes.
E subscribimos este manifesto para deixar constancia das nosas obrigas con esta loita, que debe
ser conxunta, contra calquera acto que atente contra a integridade e a dignidade da muller, e para
defender unha sociedade xusta e igualitaria.
Co desexo de que no futuro non haxa ningún motivo para conmemorar o 25 de novembro como o
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra as Mulleres. Co convencemento de que
non existen barreiras ideolóxicas nin políticas que poñan freo á loita común contra a violencia
sexista. Sumámonos a este manifesto adquirindo o firme compromiso de combater todas as
manifestacións de violencia que sofren as mulleres, mostrar o rexeitamento a todas as persoas que
a exercen e a promover a tolerancia cero fronte ó machismo.

A Laracha, 25 de novembro de 2021
Asinado por:
Grupo Municipal do Partido Popular (PP).
Grupo Municipal do Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE).
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG).”
Gárdase un minuto de silencio polas 37 mulleres mortas no 2021 vítimas da violencia de xénero, e
outro polas vítimas da COVID-19. Seguidamente pásase o estudio dos asuntos incluídos na orde do
día:
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DO 24 DE
SETEMBRO DE 2021
Recibido polos membros do Pleno da Corporación o borrador das actas correspondentes ás sesións
plenarias celebradas, con carácter ordinario, o día 30 DE XULLO DE 2021, nos termos esixidos
polo artigo 80.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de novembro.
Sen haber intervencións é sometido o borrador da acta a votación, este resulta aprobado por
unanimidade dos dezasete (17) membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José
Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D.
Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé
Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE)
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán Manoel
Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG) o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Aprobar o borrador das actas das sesións plenarias seguintes:
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-

Ordinaria do 26 de novembro de 2021..

SEGUNDO. Ordear a súa transcripción ao libro de actas de acordo ao disposto no art. 110.2 do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado
por R.D. 2568/1986, de 28 de novembro.
2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA
Dáse conta das seguintes Resolucións de Alcaldía que estiveron a disposición dos Sres concelleiros
para o seu coñecemento e toma de razón, conforme ao establecido na Lei 7/1985 de 2 de abril e no
Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro:


Resolucións da Alcaldía dende o número 943/2021 ata a número 1171/2021 (ámbalas dúas
inclusive) ditadas dende o 21/09/2021 ata o 23/11/2021.

3.- MOCIÓNS
3.A) MOCIÓN DO BNG: MOCIÓN SOBRE O INCREMENTO DOS RECURSOS ECONÓMICOS
DESTINADOS ESPECIFICAMENTE A LOITAR CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Dase lectura á moción:
“A loita contra a violencia machista é un dos retos máis grandes para a sociedade galega e para a
humanidade no seu conxunto. A forza do feminismo fai que o 25 de novembro, declarado Día
Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres pola Asemblea Xeral das Nacións
Unidas no ano 1999, sexa unha data de denuncia e reivindicación que convida a reflexionar e actuar
para avanzar na súa prevención, sensibilización e erradicación.
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No que vai de ano 2021 Galiza xa tivo que saír á rúa condenar un feminicidio cometido na Coruña,
á espera de que conclúan as investigacións respecto doutro asasinato dunha muller no Barco de
Valdeorras. Así mesmo, segundo os datos do IGE, durante o 1º semestre de 2021 a Atención polo
Punto de Coordinación das Ordes de Protección abordou o seguimento de 536 novos expedientes e
foron comunicadas máis de 500 medidas de protección. Así mesmo, diversos colectivos
denunciaron recentemente o incremento da violencia obstétrica por mor das dificultades de acceso
aos servizos durante a pandemia, así como a permanencia da vulneración de dereitos como o acceso
a un aborto digno e gratuíto no sistema público de saúde.
A pandemia da covid-19 trouxo ao noso contexto actual unha importante crise sanitaria, social e
económica que atravesa de forma moi intensa a realidade das mulleres, un dos sectores máis
afectados da nosa sociedade. É evidente que neste contexto, aínda que invisibilizada, a violencia
machista continuou connosco. Asociacións de mulleres, institucións e profesionais de diferentes
ámbitos coinciden na grave afección das medidas de confinamento e de restrición de actividade e
mobilidade social para a actuación sobre a violencia machista e o grave risco para milleiros de
mulleres.
Entre outros exemplos, podemos sinalar como na súa Memoria anual do ano 2020, coñecida en
outubro, a Fiscalía Superior de Galiza sinala que hai un nicho de criminalidade que a pandemia
ocultou e que no ámbito da violencia machista “o nivel de convivencia que a situación xerou, sen
ningunha dúbida, supuxo un aumento que as cifras derivadas da fría estatística non reflicten, pero
que aparecerá seguramente nun futuro non moi afastado ao atoparse actualmente soterrada, de
forma que pronto, entendemos, xurdirá un goteo de procedementos cuxa orixe ou aparición se
deriva da pandemia.”

Polo tanto, aínda que a situación da pandemia estea nunha fase de control, é necesario que se
atendan todas as súas repercusións, tamén no ámbito da violencia machista. É necesario, polo tanto,
abordar a necesidade de fortalecer os medios existentes e de adquirir máis compromisos
orzamentarios, lexislativos e políticos.
Nos últimos anos Galiza é exemplo de importantes avances institucionais, como o recoñecemento
da violencia vicaria como violencia machista, e de importantes mobilizacións, como amosa a cada
vez maior resposta aos feminicidios, en concovatorias e asistencia, ou as históricas manifestacións
dos 8 de marzo. Estes feitos dan conta da fartura social e do gran rexeitamento á violencia machista
da sociedade galega, como tamén reflicten os datos da enquisa sobre percepción da violencia de
xénero por parte da sociedade galega, que sinala como o 80% da sociedade entende que este é un
problema social que atinxe a todas as persoas e non se circunscribe ao ámbito privado.
Por todos estes motivos, é necesario que este 25 de novembro fuxa de ritualismos e declaracións de
intencións e que colectivamente asumamos máis compromisos.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e
aprobación polo Pleno esta moción, propondo a adopción dos seguintes ACORDOS:
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1. Demandar da Xunta de Galiza o incremento dos recursos económicos destinados especificamente
a loitar contra a violencia de xénero do proxecto de orzamentos de 2022 de forma que se sitúen,
como mínimo, no 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de
incumprimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero, como por exemplo no ámbito da atención psicolóxica garantida desde a
atención primaria.
2. Demandar da Xunta de Galiza o reforzo e ampliación da rede de Centros de Información ás
Mulleres para garantir a cobertura do conxunto do territorio especialmente aquelas comarcas que
actualmente carecen deste servizo así como a dotación dos medios humanos e materiais necesarios
para reforzar o cadro de persoal daqueles CIM que asumen unha maior carga de traballo. Para tal
fin, a Xunta de Galiza elaborará e remitirá á Cámara galega e á FEGAMP antes de finalizar o
presente ano un Plan específico debidamente orzado e coa correspondente planificación temporal
para levalo a cabo.”
Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17)
membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) Dna. María Pilar Neira
Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna.
Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).

José Ramón Martínez Barbeito, portavoz do Grupo do P.P., sinala que a Xunta ten asumido un firme
compromiso coa sociedade galega en prol da igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, así como en loitar contra a violencia de xénero, erradicar a brecha salarial, lograr a
empregabilidade de mulleres vítimas de violencia machista, promover o emprendemento feminino e
impulsar a efectiva igualdade laboral.
Para sacar adiante estas e outras medidas, a Secretaría Xeral da Igualdade contará en 2022 cun
orzamento de 31,4 millóns de euros, un 14,02% máis que en 2021.
En igualdade e loita contra a violencia de xénero a Xunta investirá en 2022 un total de 29,4 millóns
de euros.
En relación co total dos dous apartados, o ano que vén investiranse 178,8 millóns de euros para a
conciliación e a loita contra a violencia de xénero.
Ademais, se temos en conta o orzamento que Política Social destina á conciliación, as políticas de
igualdade acadan o 1,43% do total dos orzamentos previstos para a Xunta de Galicia.
En canto aos CIM, son de titularidade municipal, polo que a iniciativa de crear un nun determinado
concello ten que ser unha decisión da corporación municipal ou entidade local.
Por parte da Xunta de Galicia, apóiase a nivel técnico dita creación, así como o sostemento do
persoal do mesmo a través das ordes de convocatorias anuais.
Se temos en conta que unha parte dos CIM representan a unha mancomunidade ou a unha
agrupación de municipios, conclúese que o número de concellos de Galicia que reciben a prestación
dos servizos a través dos CIM é moi superior, achegándose a un número total de 187 concellos de
Galicia (60 por cento do total dos concellos da Comunidade Autónoma).
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG) afirma que manteñen a moción que non van entrar nunha
guerra de cifras. Engade que o CIM é municipal e pide que se reforce.
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Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE) sinal que esta a favor que xa se votouno
Parlamento Galego .
Sometida a moción a votación obten 13 votos en contra: D. José Manuel López Varela (PP), D. José
Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D.
Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé
Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), e 6 a favor: Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba
Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D.
Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)
3.2) MOCIÓN DO BNG: ENTIDADES BANCARIAS NA LARACHA.
Dáse lectura á moción:

CVD: aKxCA1N+aTzOTWhqhTK8
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Sometido a urxencia do asunto a votación votan en contra trece (13) membros presentes, D. José
Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo
(PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D.
Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos.
(PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), e SEIS (6) a favor: Dna. María Palomi Rodríguez
Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.
(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina
Castiñeiras Brandón (BNG).
O sr. Alcalde indica que claro que nos preocupa o tema polo servizo prestado aos veciños.
Criticamos a obriga de uso de medios telemáticos e outras formas emostra a súa preocupación pola
oficina ABANCA de Paiosaco e ,e xeral, lle gustartía que se atendera de outra maneira aos veciños
xa ue, do mesmo xeito que os membros do pleno volvemos ao salón de plenos eles tamén poderían
atender aos clientes entro e non deixalos ao frío.
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), propón a seguinte enmenda de adición:
1. Que o Concello da Laracha se dirixa a Xunta de Galicia para que presione ás entidades
financeiras
para
que
manteñan
abertas
as
oficinas
2. iInstar ao Goberno do Estado para que modifique a lexislación que permita garantir os dereitos
básicos en materia financeira da cidadanía, vivan onde vivan.
Sometida a moción a votación obten 13 votos en contra: D. José Manuel López Varela (PP), D. José
Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D.
Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé
Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.

(PP), e 6 a favor: Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba
Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D.
Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)
3.3) MOCIÓN DO BNG: INICIATIVA XANARÍN DO PARLAMENTO DE GALIZA
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Dáse lectura da moción:

Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17)
membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) Dna. María Pilar Neira
Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna.
Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
O sr. Alcalde sinala que están de acordo, pero queren realizar a seguinte enmenda:
O pleno do Concello acorda adhírese á Proposición non de lei aprobada polo Pleno do Parlamento
de Galicia o 12 de maio de 2021 para unha mellor difusión da programación infantil e da mocidade
en galego e notificarlle este acordo á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas
Dixitais da Vicepresidencia de Asuntos Económicos, así como á Dirección Xeral de RTVG.
TEXTO ÍNTEGRO DO ACORDO:
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“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1º.- Que a Corporación de Radio Televisión de Galicia aumente a oferta en galego destinada á
infancia e mocidade a través do reforzo e a promoción das catro canles dixitais Xabarín coas que
conta a CRTVG. O sinal destas canles sería distribuído a través dos paquetes básicos das
operadoras de televisión por fibra óptica, satélite, adsl e tecnoloxía móbil, con programación
dirixida ao público infantil e xuvenil e dispoñible en todos os dispositivos e plataformas de contidos
audiovisuais, así como App actualizadas que conten ademais con programas e xogos co fin de
garantir nesta canle en galego, a presenza de contidos atractivos, de éxito, actuais e pasados, así
como contidos educativos e de produción galega.
2º.- Reclamar do Goberno de España que dentro do marco das súas competencias promova as
medidas precisas para que a Corporación de Radio Televisión Española emita todos os seus
contidos con opción dobrada ao galego nomeadamente na programación da canle específica
infantil e xuvenil e nos contidos da súa App.

3º- Instar o goberno español a impulsar o cumprimento do contido dos artigos do Anteproxecto de
Lei Xeral de Comunicación Audiovisual onde se recolle a pluralidade lingüística como principio
básico, e que a nova Lei recoñeza a pluralidade lingüística como principio básico, igualando
contidos e porcentaxes mínimas en galego e castelán na dobraxe, lexendaxe e audiodescricións, así
como no financiamento anticipado de producións audiovisuais nas canles e plataformas de
televisión lineais ou baixo demanda.
4º.- Así mesmo o Parlamento insta o goberno galego a chegar a acordos con outras
administracións e empresas co fin de garantir a opción dobrada e lexendada a galego en todas as
plataformas dixitais de televisión, así como a impulsar o avance das accións necesarias para a
recepción mutua TVG-RTP en Galicia e Portugal segundo o contemplado na Carta Europea de
Linguas Rexionais ou minoritarias, tendo en conta as súas condicionantes técnicas e económicas
para o tecido produtivo e publicitario, e da simetría no alcance de audiencias”.
Sometido o asunto a votación resulta a aprobada a moción enmendada polo grupo municipal do PP
por unanimidade dos dezasete (17) membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D.
José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP),
D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé
Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE)
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán Manoel
Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
3.4) MOCIÓN DO PSOE 25N
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Dáse lectura da moción:
“Cada 25 de novembro, o Grupo Municipal Socialista súmase á conmemoración do Día
Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Compartimos a dor de
tantas mulleres que sofren violencia, das súas fillas e fillos, nais, pais familiares e
amizades. A elas diriximos todo o noso apoio, coa convicción de que loitamos pola máis
xusta das causas e o noso compromiso de non deixar de avanzar ata erradicar da nosa
sociedade a violencia machista. Sabemos que o camiño será longo, pero iso se fai máis
urxente que apertemos o paso e que sigamos avanzando.
Desde 2003 en España, foron asasinadas en España 1.118 mulleres e 44 nenas e nenos.
Desde 2019 interpuxéronse 1743 680 denuncias por violencia de xénero e 452 095 ordes
de protección. 652 795 mulleres recibiron o apoio dos Corpos e Forzas de Seguridade a
través do Sistema de Seguimento Integral nos casos de Violencia de Xénero VIOGEN.
Segundo os datos da “Macroenquisa de violencia contra a muller” o 34,2% das mulleres
sufriron violencia por parte das súas parellas ou ex parellas. O 47,2 % non denunciaron
nin utilizaron os servizos públicos de axuda. As cifras aumentan cando nos referimos ás
mulleres novas.

Nese mesmo período de tempo, so en Galicia 66 mulleres foron vítimas mortais da
violencia machista. Segundo datos do “Observatorio contra a violencia doméstica e de
xénero”, no ano 2020 eramos a quinta Comunidade Autónoma en taxa de mortes por
millón de mulleres maiores de 15 anos, mentres que eramos a terceira empezando pola
cola en taxas de denuncias por cada 100.000 habitantes. Segundo a Memoria da
actividade xudicial dos tribunais e xulgados de Galicia do ano 2020, os xulgados galegos
recibiron 6.097 denuncias por violencia de xénero, o que supón un 7 % menos que o ano
anterior, cando se presentaron 6.551, sen embargo rexistráronse 6.063 mulleres vítimas de
violencia de xénero nas denuncias recibidas en 2020, lixeiramente por riba do ano 2019,
cando se contabilizaron 5.997, o que evidencia que as vítimas se mantiveron pero
denunciaron menos, o cal resulta preocupante.
Detrás da frialdade de cada cifra e cada porcentaxe está a vida dunha muller.
Non podemos resignarnos a que se asuma como normalidade a traxedia dolorosamente
cotiá da violencia machista porque non é un destino escrito en pedra senón o resultado,
tal e como sinala Nacións Unidas, de “unhas relacións de poder desiguais entre mulleres
e homes que persiste como unha crise silenciosa”.
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Como cada 25 de novembro as e os socialistas alzamos a voz contra ese silencio.
Sumamos a nosa palabra á de millóns de mulleres e homes que en todo o planeta din xa
abonda e reafirmamos ese compromiso tamén con feitos, especialmente con feitos.
Desde o Partido Socialista impulsamos o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, a
Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a
Violencia de Xénero, que supuxo o recoñecemento de que existe un tipo específico de
violencia, a violencia que se exerce contra as mulleres polo feito de ser mulleres e supuxo
un cambio completo de perspectiva amplamente demandada polo movemento feminista.
Impulsamos o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para dar unha resposta
institucional e de consenso a un problema que consideramos cuestión de Estado. Unha
das primeiras medidas adoptadas polo goberno socialista de Pedro Sánchez foi
precisamente desenvolver o Pacto de Estado que fora paralizado polo Goberno da
dereita. Co Real decreto-lei de medidas urxentes para o desenvolvemento do Pacto de
Estado contra a Violencia de Xénero, abordáronse os cambios lexislativos necesarios
para ampliar a protección das vítimas e as súas fillas e fillos. Durante a crise da COVID19 puxéronse ao dispor das administracións os fondos para previr e combater a violencia
de xénero e puxemos no centro da resposta á pandemia a prevención e a aplicación das
medidas necesarias para loitar contra a violencia machista, considerando a atención ás
vítimas da violencia de xénero servizo esencial.
A igualdade entre mulleres e homes é un dos catro eixos principais do “Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia” que está liderado o Goberno de España e a
loita contra a violencia machista terá un papel prioritario neste proceso. Porque non pode
haber recuperación sen a igualdade de mulleres e homes e porque unha sociedade
democrática non soporta que as mulleres vivan violentadas, ameazadas ou con medo.
Ningún interese partidista debe estar por enriba da loita contra unha violencia que suma

cada día dor e inxustiza e que nos avergoña como sociedade. Por iso, e seguindo o camiño
marcado polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero actuamos sempre desde a
responsabilidade que implica facer fronte ao maior problema que ten a nosa sociedade,
buscando o acordo entre as diferentes forzas e sumando vontades. O Pacto de Estado
contra a Violencia de Xénero cumprirá a súa vixencia o próximo ano. O Partido Socialista
considera que é o momento de coñecer o impacto que tivo o Pacto na nosa sociedade. É o
momento de avaliar, renovar e actualizar o compromiso contra a violencia machista no
Congreso dos Deputados, volvendo sumar o maior consenso posible para que a
violencia machista siga sendo unha cuestión de Estado, que incumbe a todos os partidos
políticos. É o momento de mellorar a coordinación das diferentes administracións na loita
contra a violencia machista, así como dotar esta tarefa co financiamento necesario a
través das Comunidades Autónomas, Concellos, pero tamén, a través das organizacións
feministas da sociedade civil expertas na loita contra a violencia machista.
En cumprimento co Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, o Partido Socialista
considera que os diferentes tipos de violencia que sofren as mulleres requiren de leis
específicas e integrais para adecuar a necesidade de intervención e de protección a cada
tipo de violencia. É urxente a aprobación da Lei Orgánica de Garantía da
Liberdade Sexual, a coñecida como “Lei do Só Si é Si”, para que o consentimento da
muller sexa o aspecto fundamental sobre o que se configuran os delitos contra a liberdade
sexual.
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Consideramos que se debe avanzar cara a un novo marco lexislativo orientado cara á
abolición da prostitución. A trata con fins de explotación sexual non pode desligarse da
prostitución. Son dúas caras dunha mesma realidade xa que a trata de mulleres e nenas
con fins de explotación sexual existe porque hai demanda de mulleres e nenas para a
prostitución. A explotación sexual é a forma máis terrible de violencia contra as
mulleres. O Partido Socialista anhela unha sociedade onde as mulleres e as nenas non
sexan prostituídas, queremos construír unha sociedade onde os corpos das mulleres e
nenas non sexan obxectos de consumo. O noso modelo de sociedade é un onde homes e
mulleres son iguais e libres e esa idea é incompatible coa prostitución e a trata de seres
humanos. Non podemos esquecer que a prostitución non é un problema das mulleres,
senón de calidade democrática.
A violencia contra as mulleres é incompatible cunha sociedade plenamente democrática.
Garantir a liberdade a seguridade e a vida das mulleres e protexer ás vítimas non é unha
opción, é unha obrigación democrática. A violencia machista interpélanos e as
administracións locais debemos combatela con todos os medios ao noso alcance.
No ámbito das nosas competencias desenvolvemos un papel fundamental na prevención,
así como na información, asesoramento, protección e acompañamento ás mulleres
vítimas e as súas fillas e fillos.
Polo exposto, sometemos a consideración do Pleno o seguinte:
ACORDO:

1. Ratificar o compromiso firme do Concello cos dereitos das mulleres, a
erradicación de calquera tipo de violencia machista e combater calquera discurso
negacionista e posicionamento político que negue a violencia machista ou rexeite
as políticas públicas enfocadas á súa total erradicación.
2. Rexeitar todas as formas de violencia contra as mulleres e manifestar o noso
compromiso coas vítimas.
3. Impulsar e/ou reforzar as medidas contidas na Lei Orgánica 1/2004, do 28 de
decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero e no
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero no marco das competencias locais,
así como o seu seguimento.
4. Colaborar coas asociacións da sociedade civil que loitan contra a violencia
machista e traballan pola igualdade de homes e mulleres.
5. Dotar dos recursos económicos e axentes especializados necesarios aos
instrumentos de loita contra todas as formas de violencia contra as mulleres.
6. Impulsar no marco das competencias locais que as políticas públicas en materia de
servizos sociais, sanidade, seguridade e igualdade teñan tamén como obxectivo a
abolición da prostitución.
7. Instar ao Goberno de España a:
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a) Actualizar e renovar o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero en
Cortes Xerais buscando o maior consenso político e social.
b) Mellorar a coordinación institucional para garantir que os Fondos do Pacto
de Estado contra a Violencia de Xénero se implementen da maneira máis óptima.
c) Impulsar un marco normativo para a abolición da prostitución.”
Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17)
membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) Dna. María Pilar Neira
Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna.
Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
O Sr alcalde sinala que xa se deu lectura a un manifesto e tratouse o tema noutra moción do BNG a
que se lle deu resposta sendo esta do PSOE máis un manifesto.
Sometido a urxencia do asunto a votación votan en contra trece (13) membros presentes, D. José
Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo
(PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D.
Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos.
(PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), e SEIS (6) a favor: Dna. María Palomi Rodríguez
Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.

(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina
Castiñeiras Brandón (BNG).
3.5] MOCIÓN DO PSOE: MESA DE TRABALLO PARA INCLUSIÓN DE PROPOSTAS NO
PROXECTO RÍO ANLLÓNS
Dáse lectura da moción:
“A Laracha únese ao Proxecto Anllóns, unha iniciativa impulsada pola Deputación Provincial da
Coruña para activar proxectos que poñan en valor un dos ríos máis importantes do noso municipio,
que vertebra toda a comarca de Bergantiños, ademais de desenrolar o turismo sustentable a través
do noso caudal. Tamén participan neste proxecto os concellos de Carballo, Coristanco, Cabana e
Ponteceso co obxectivo de crear un ente de cooperación intermunicipal que permita xestionar e
impulsar o proxecto.
A actual crise climática atópase vencellada á perda da biodiversidade; para iso, recoñécese como
esencial a recuperación de bosques, ríos ou humidais, entre outros, tendo como obxecto mitigar os
efectos do cambio climático de cara ao 2030.
Por tanto, un dos principais retos da estratexia turística e medioambiental para o río Anllóns sería a
axeitada xestión dos hábitats naturais, da flora e fauna salvaxes e a conservación específica dos
espazos que compoñen a rede galega de espazos protexidos e de Rede Natura 2000. O Proxecto
Anllóns, dende unha óptica medioambiental, persegue a mellora do estado ecolóxico e da
adaptación ao cambio climático dos corredores fluviais potenciando as actividades turísticas
sustentable.
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No actual contexto marcado pola aparición da crise da COVID-19 púxose de manifesto a
importancia do acceso da cidadanía aos espazos naturais e áreas de lecer. É por isto polo que
debemos de garantir o acceso a estas áreas ou puntos, mediante unha estratexia de turismo
sustentable, potenciando as actividades neste ámbito, sempre garantindo a súa conservación.
Tras esta experiencia, a cal alterou drasticamente a vida cotiá da cidadanía e o tecido empresarial,
impóñense novas necesidades para destinos, empresas e, por suposto, turistas. Parece evidente que
a seguridade desempeñará un papel relevante á hora de seleccionar destino nos próximos anos,
máis si cabe nun entorno no cal as persoas que viaxan, o fan cada vez máis informadas, e xogando
un papel activo prescribindo destinos
Polo exposto, sometemos a consideración do Pleno o seguinte:
ACORDO:
Que se constitúa unha mesa de traballo na que participen responsables de todos os grupos
municipais que constitúen a Corporación e tecido asociativo máis representativo para aprobar
propostas de actuacións turísticas vinculadas ao río Anllóns que poñan en valor o gran potencial
fluvial e que permita traballar coa perspectiva de acadar Fondos Next Generation.”

Sometido a urxencia do asunto a votación non resulta aprobada pois votan en contra trece (13)
membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), catro (4) a favor: Dna.
María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna.
María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), e dúas (2) abstencións D.
Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
O sr alcade agradece a vicepresidencia da Deputación polo proxecto do río Anllóns e o megalitismo de cara
a potenciar o turismo na costa da norte, pero non así ao PSOE en temas importantes como a estrada en
Soandres, Caión etc. En canto a crear unha mesa de traballo…xa está a deputación , hai unha asistencia
técnica, reunión cos alcaldes…e que si por cada concello hai que crar unha mesa de traballo…

Sometido a urxencia do asunto a votación votan en contra trece (13) membros presentes, D. José
Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo
(PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D.
Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos.
(PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), e CATRO(4) a favor: Dna. María Palomi Rodríguez
Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.
(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE) E DÚAS (2) ABSTENCIÓNS D. Xoán Manoel Sande
Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
3.6) MOCIÓN DO P.P.: APOIO AO SÉCTOR LÁCTEO.
Dáse lectura da moción:
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“En Galicia, o sector lácteo posúe unha importancia transcendental que se estende ao longo do

territorio español, xa que destacamos como líderes nacionais tanto en número de gandeiros como
en produción de leite.
Poñendo de relevo os datos, na nosa comunidade prodúcese o 40% do leite de toda España e
localízanse máis da metade das explotacións lácteas do total nacional. Deste xeito, Galicia produce
tanto leite como a suma das seguintes catro comunidades españolas con maior produción –Castela
e León, Cataluña, Andalucía e Asturias–. Por outra banda, non debemos esquecer que nos
atopamos entre as dez primeiras comunidades en produción de leite de Europa.
Perante a relevancia deste sector, cómpre sinalar que o incremento dos custos de produción das
explotacións agrarias –que supón o encarecemento dos cereais e dos legumes destinados á
alimentación animal, os combustibles ou a enerxía– dificulta a sustentabilidade económica das
gandarías, especialmente as dedicadas á produción de leite.
Neste sentido, o compromiso da Xunta de Galicia a prol deste eido produtivo amósase no óptimo
desenvolvemento da Estratexia de dinamización do sector lácteo de Galicia, cunha aposta firme
por consolidar unha relación equilibrada entre gandeiros, industria e distribución, para que o valor
xerado se reparta de xeito harmónico ao longo da cadea láctea. Esta estratexia ten como obxectivo
principal consolidar Galicia como unha das principais rexións lácteas de Europa, cun alto nivel de
competitividade, sustentabilidade e capacidade de resiliencia.
É máis, é preciso referirse á necesidade contemplada na medida 1.2.1 da Estratexia, de abordar
unha reforma lexislativa ambiciosa que permita aumentar a base territorial das explotacións
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gandeiras como instrumento redutor dos custos de alimentación. Cumprindo esta medida
aprobouse o pasado mes de maio a Lei de recuperación da terra agraria, que entre outros
obxectivos promove coa ferramenta dos polígonos agrogandeiros os procesos de reestruturación
parcelaria e a ordenación de usos nas zonas de produción leiteira.
Precisamente, en relación con este tema, a Consellería do Medio Rural deu a coñecer un informe
sobre a Manifestación de Interese de proxectos autonómicos, que constata a gran demanda de base
territorial que teñen os nosos gandeiros. De feito, das máis de 13.200 hectáreas xeolocalizadas para
orientación produtiva gandeira, o 94% correspóndese co sector bovino, o que demostra o peso que
ten o vacún na nosa comunidade e especialmente o lácteo.
Nesta liña, cómpre salientar a importancia que posúen as axudas destinadas aos investimentos en
explotacións agrarias, coñecidas como “plans de mellora”, así como para a incorporación de
mozos ou para a instalación de pequenas explotacións, liñas que superan nos orzamentos para o
vindeiro ano 2022 os 76 millóns de euros.
A estas liñas de actuación, súmanse as accións formativas especializadas en xestión empresarial
para os gandeiros (Gandeiros 20-30), e a posta en marcha dunha aplicación para que os gandeiros
poidan calcular os seus custos de produción.
Esta aplicación web gratuíta, denominada “Conta Láctea”, foi oficialmente presentada o pasado
mes de agosto co obxecto de promover unha contabilidade rigorosa nas explotacións lácteas
galegas. De carácter certamente intuitivo, esta aplicación respecta escrupulosamente a normativa
contable española, e permite obter a conta da explotación e o custe de produción por cada litro de
leite, entre outras funcionalidades.
Esta iniciativa, como as enmarcadas na citada Estratexia, responden á necesidade de fortalecer a
profesionalización do sector, mellorar a súa rendibilidade e defender a calidade dos nosos produtos
lácteos por medio de ferramentas prácticas e verdadeiramente efectivas na práctica, sobre todo nun
contexto como o actual, de reestruturación do modelo produtivo cara explotacións máis eficientes
e rendibles.
Neste respecto, é preciso dar un paso máis na consolidación desta ferramenta e capacitala de
validez desde o propio Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), acreditando os
custes de produción dos gandeiros ante os primeiros compradores do leite e facilitando, canto sexa
posible, o desenvolvemento da súa actividade nas mellores condicións.
En consideración de todo o exposto ata o momento, a posta en funcionamento do Observatorio do
Sector Lácteo de Galicia é outra proba de que a Estratexia sectorial deste importantísimo eido
produtivo está a dar os seus froitos. Este atópase seguindo os trámite previos ao decreto que o
regulará, co obxecto de darlle un pulo á produción e á transformación do leite en Galicia.
Porén, a clave é que o consumidor final perciba todo o traballo que leva consigo a produción láctea
galega e a garantía de que o noso leite responde aos maiores estándares internacionais de calidade,
benestar animal e seguridade alimentaria. Neste senso a estratexia do sector lácteo aposta pola
diversificación da produción dos nosos gandeiros coa marca de “Leite de Pastoreo de Galicia”. Así
mesmo, o recoñecemento pola estratexia da calidade do noso lácteo ten acollemento baixo a marca
de garantía “Galega 100%” que será a panca de promoción de todo o noso sector lácteo.
Polo exposto, o Grupo Popular do Concello da Laracha propón ó Pleno a adopción dos seguintes
ACORDOS
1. Instar ó Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a adopción das medidas oportunas
para:

a) Habilitar mecanismos que garantan o cumprimento da disposición contida no artigo 12 ter da
Lei da Cadea alimentaria, actualmente en tramitación, para acadar o obxectivo de que todos os elos
da cadea de valor láctea cobren polo seu produto un prezo que cubra, canda menos, os seus custos
de produción. E que esta exixencia se contemple de xeito particular no caso dos gandeiros, por ser
o elo máis feble da cadea.
b) O cumprimento da solicitude realizada pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia
para que no texto final da Lei da cadea alimentaria se recollan as medidas ou modificacións que
sexan necesarias para o recoñecemento dos resultados económicos da “Conta láctea” ou outras
aplicacións oficiais, como forma de acreditación do custo efectivo de produción.
c) Levar a cabo as modificacións na lexislación estatal demandadas pola Consellería do Medio
Rural da Xunta de Galicia para facilitar a constitución de organizacións de produtores lácteos
axeitadas ao tamaño das explotacións galegas como mecanismo para o fortalecemento da
capacidade de negociación dos nosos gandeiros.
2. Instar á Xunta de Galicia a:
a) Impulsar, coa cooperación de todas as administracións públicas, unha campaña de
concienciación dirixida ao consumidor final sobre o papel esencial do sector primario no
aprovisionamento de alimentos de calidade, en particular, o papel dos gandeiros e dos produtos
lácteos.
b) Reforzar a promoción dos produtos lácteos galegos incidindo en aspectos como a seguridade
alimentaria, o benestar animal das nosas explotacións e a diversificación da súa produción, coa
implantación de marcas de garantía como Galega 100% e Leite de pastoreo de Galicia.
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c) Apoiar a demanda de base territorial dos nosos gandeiros como mecanismo de redución dos
custos de alimentación dándolle prioridade na licitación de polígonos agrogandeiros de carácter
público.
d) Axilizar a tramitación para a constitución do Observatorio Lácteo Galego previsto na Estratexia
do sector lácteo, como instrumento que permita acadar unha mellor estrutura sectorial para analizar
e avanzar nas cuestións que afectan a este eido produtivo, de xeito particular a mellora da
interlocución e a transparencia entre os diferentes elos da cadea.”
Sometido o asunto a votación unanimidade dos dezasete (17) membros presentes, D. José
Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo
(PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D.
Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos.
(PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE),
Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José
Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras
Brandón (BNG).
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Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) sinala que tiñan tamén unah moción, máis o límite de tres
obrigouno a escoller. O fundamental é crear un foro pode ser o observatorio lácteo galego e, por
outra, a nivel estatal mecanismos para non vender por debaixo dos custes de producción, non é
legal, pero non se da resolto.
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE) presenta a seguinte enmneda de adición:
Instar á Xunta de Galicia a que:
Tome medidas para paliar o diferencial de prezo en orixe do leite respecto doutros
territorios (Asturias -3€/100 litros, Media estatal ‐1€/100 litros).
Convoque con carácter de urxencia axudas dirixidas ás explotacións de vacún de leite que
lles permitan a súa continuidade neste contexto de forte incremento dos custos de produción e
mentres non se actualicen o prezo establecido nos contratos de subministración de leite para que
este cubra os custos de produción segundo establece a Lei da cadea.
Poña en marcha unha medidas de apoio financiero ás explotacións de vacún de leite que
inclúa unha liña de refinanciamento de pasivos e outra de apoio a circulante.
Axilice o pagamento dos anticipos das axudas da Política Agrícola Común.
Reduza a carga que para as explotacións de vacún de leite supoñen os tributos autonómicos.
Incremente, ata o máximo permitido, a porcentaxe coa que contribúe á subvención da
contratación de seguros agrarios.
Incremente a partida orzamentaria das axudas para paliar os danos da fauna salvaxe
(especialmente no referido aos danos do xabaril aos cultivos), así como o importe unitario e o
límite por explotación.
Mellore a xestión da poboación de xabaril para reducir os ataques nas comarcas onde a
presión da especie é excesiva.
Priorice os produtos lácteos de orixe galega nas compras públicas (hospitais, residencias,
centros escolares, etc).
Habilite fórmulas que permitan acabar co diferencial negativo do prezo en orixe do leite en
Galicia respecto do prezo medio estatal e do doutras comunidades autónomas produtoras.
Potenciar a comercialización de base cooperativa que logre que a axuda aos movementos
cooperativos, que tanta importancia tiveron históricamente en Galicia e que actualmente encabezan
CLUN e Dairylac, supoñan unha revalorización na marxe comercial similar á que en Asturias
proporciona Central Lechera Asturiana aos seus socios.
O sr alcalde sinala que as competencias son do ministerio, que alí estaban os gandeiros…en
definitiva o principal é resolver o precio do leite.

Sometida a enmenda a votación obten 13 votos en contra: D. José Manuel López Varela (PP), D.
José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP),
D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé
Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), e 6 a favor: Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba
Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D.
Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
Sometida a moción a votación obten 15 votos a favor: D. José Manuel López Varela (PP), D. José
Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D.
Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé

Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG) e 4
abstencións: Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro.
(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE).
4. ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS:
a) BNG: CASTRO DE MONTESCLAROS
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Dáse lectura ao Rogo:

O sr alcalde sinala que non se debe crear alarma en base a certas opinións de alguén que non ten
coñecementos suficientes. Todo o procedemento se fixo con controis arqueolóxicos e de acordo con
Patrimonio. Hai unha parte mecanizada controlada pola directora e unha parte de terra que se
cargou que non ten valor de ningún tipo. Engade que se organizarán visitas , que hai un programa
de mantemento e peche do recinto e que se tomarán todas as medidas.
PREGUNTAS:
A) PREGUNTA DO BNG:
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O sr alcalde sinala que é verdade que son 18 anos, que o PXOM foi un avance importante no
Concello e que xa se fixeron 6 modificación dende aquela. Matiza que hoxe sería contraproducente
modificalo porque se reduciría as zonas de edificación como sucedeu noutros Concellos.

B) PREGUNTA DO PSOE: PARQUE INFANTIL DA URB. MONTE CLARO
Dáse lectura á seguinte pregunta:
“Lamentablemente a área infantil da urbanización Monte Claro de Cabo-Vilaño non se atopa nas
mellores condicións, para que poidan ser disfrutadas polos nosos nenos e nenas de forma segura e
saudable. É preciso levar a cabo unha serie de melloras, que a día de hoxe se fan xa urxentes.
No Pleno do mes de xullo do ano 2019, este grupo municipal presentaba un rogo manifestando o
abandono mobiliario do parque do que estamos a falar.
Os columpios están precintados, o caucho do chan en mal estado, un cono ocupando o lugar da
fonte, a madeira dos xogos está carcomida, ...
Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista PREGUNTA:
Podería indicarnos o Sr. alcalde se van facer actuacións de remodelación deste parque?”
O sr alcalde sinala que hai que preguntar quen é o responsable da reparación. Se fose o Concello xa
estaría feito, pero lle corresponde ao responsable da urbanización, a xunta de compensación. A idea
e rematar a urbanización e entregala ao Concello. Hai que ser respetuosos e non crear alarma.
C) PREGUNTA DO PSOE: RUTAS DE TRANPORTE ESCOLAR.

CVD: aKxCA1N+aTzOTWhqhTK8
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Dáse lectura a seguinte pregunta:
“Para unha inmensa maioría da cidadanía a educación é unha inversión e non un gasto,
por ilo faise necesario máis que nunca potenciar os recursos destinados a esta para poder
garantir o mellor capital humano posible e formado que é garantía do progreso social
dunha sociedade.
O transporte escolar constitúe un importante medio para o adecuado desenrolo da
actividade no mundo rural con pequenos núcleos de poboación, de carácter disperso e
un crecente fenómeno de despoboamento, ao facilitar a mobilidade dos escolares ata os
seus centros educativos.
No caso de Galicia, cunha poboación rural envellecida e dispersa e cun claro fenómeno
de despoboamento que orixina unha demanda de transporte débil e pouco rendible, a
Xunta de Galicia intenta solventar eses problemas de mobilidade desde a única

perspectiva de reducir o coste económico dos servicios para as arcas públicas, sen que
conste la existencia dun estudio rigoroso que xustifique as solucións adoptadas.
E de transporte escolar, precisamente no día de onte, abordou o Sr. alcalde co delegado
territorial da Xunta de Galicia na Coruña esta cuestión. Segundo nota de prensa, a
xuntanza mantida era para formular posibles melloras no transporte escolar de tres
centros educativos: IES Agra de Leborís, CEIP Alfredo Brañas e CEIP Ramón Otero
Pedraio.
Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista PREGUNTA:

1. Ten coñecemento o Sr. alcalde de problemas nas rutas escolares que transportan
aos nenos e nenas aos seus respectivos centros educativos? En caso afirmativo,
que propostas para resolvelos puxeron enriba da mesa?”

O sr alcalde responde que todos os problemas que se detectaron no transporte escolar foron
postos de manifestó pero non ten coñecemento de máis, se houbese máis runiríanse outra vez.
REMATE DA SESIÓN.Non sendo outro o obxeto da sesión e non habendo máis asuntos a tratar, sendo as 14:36 horas do
día xa expresado, o Sr. Presidente levanta a sesión estendéndose de todo isto a presente acta da que
eu, Secretario, dou fé.
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O Secretario,

O Sr. Alcalde-presidente,

