ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACION O
DIA 28 DE XULLO DE 2017

SR. ALCALDE:

No Salón de Sesións da Casa do
Concello de Allariz, cando son as VINTE
HORAS (20.00) do dia VINTEOITO de
XULLO
do
DOUS
MIL
DEZASETE,
previamente convocados, reuníronse os
Sres. Concelleiros á marxe relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D.
Francisco García Suárez, a fin de celebrar
unha sesión ordinaria polo Pleno da
Corporación.

Polo BNG:

MARIA CRISTINA CID FERNÁNDEZ
BERNARDO VARELA LÓPEZ
MANUEL CID PÉREZ
ALBERTO CONDE RODRIGUEZ
MARIA TERESA DEVESA GRAÑA
MARIA ISABEL POISA REY
FRANCISCO ALEJANDRO PIÑEIRO LOSADA

Non asisten á sesión:
M

Polo PP:

MARIA DEL CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ



MARIA ELENA SUÁREZ ESTEVEZ,
concelleira do BNG.



LUZ DOPORTO REAL, concelleira
do PP.
JOSÉ DANIEL RODICIO PÉREZ,
concelleiro do PP



Polo PSdeG-PSOE:
ZAIDA AUXILIADORA RODRIGUEZ CAMBA

Previamente comunicaron
ausencia por razóns persoais.

Sen incidencias.

SECRETARIO:
Don Maximino Jardón Pedras

---&&&---

ORDE DO DIA

a súa
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CONCELLEIROS:

Número: 2017-0003 Fecha: 26/09/2017

FRANCISCO GARCÍA SUÁREZ

ACTA DO PLENO

Francisco García Suárez (1 de 1)
EL ALCALDE
Fecha Firma: 26/09/2017
HASH: 6df960f2c67bf9fdd899c0f57ec117f7

Asistentes

1.

ACTAS.- Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión
celebrada o 30.06.2017

2.

Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión.- Dar conta.
CONTA XERAL 2016. Aprobación definitiva, se procede.
SENTENCIA núm. 00188/2017 do TSXG dictada en apelación da sentencia núm. 366/16
en procedemento de responsabilidade patrimonial da administración por danos
ocasionados con ocasión da festa do boi 2008.- Toma de razón e acordo de
fraccionamento para o cumprimento do fallo xudicial.
ORZAMENTO XERAL 2017.- Aprobación, se procede dun expediente de modificación de
créditos por transferencias entre partidas de distintos capítulos para cumprimento de
sentencia xudicial.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

VENTA DE PARCELAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE CHORENTE-SUI-1.- Adxudicación
provisional dos contratos de compravenda (Expte.: B2017.01).
MOCIÓN DO BNG aprol do Medio Rural do noso Concello.
MOCIÓN DO PsdeG-PSOE sobre rehabilitación de vivenda no Concello de Allariz.
MOCIÓN DO PsdeG-PSOEsobre axudas ao transporte público en Allariz.

10. Rogos e Preguntas.

ACTAS.- Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión
celebrada o 30.06.2017.

Apróbase, sen modificación alguna, pola unanimidade dos dez concelleiros presentes na
sesión, dos trece que legalmente integran esta Corporación local.

2. Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión.- Dar conta.
Están a disposición dos grupos políticos no Libro de Decretos, na Secretaría, sinala o alcalde.

Número: 2017-0003 Fecha: 26/09/2017

1.

ACTA DO PLENO

---&&&---

Da conta o Alcalde sinalando que, concluidos os correspondentes actos de tramitación (aprobación
inicial pola comisión especial de contas, exposición pública sen alegacións e aprobación definitiva
novamente pola comisión especial de contas) procede elevala ao Pleno para a súa aprobación e dar
traslado da mesma ao Consello de Contas e Tribunal de Contas para a súa fiscalización.
A continuación fixo unha pormenorizada exposición dos aspectos mais relevantes da Conta Xeral
empezando pola liquidación da que xa se dera conta ao propio órgano plenario na sesión ordinaria do
mes de marzo. A liquidación pon de manifesto, segundo o Alcalde, un resultado orzmentario positivo de
377.102 euros. Tamén destaca o feito de que os ingresos ordinarios (DRN) 5.537.176 euros mentras que
os gastos de igual natureza (ORN) foran de 4.301.033 euros, é dicir, 1.236.143 euros, de resultado
positivo, un 22,4% de aforro bruto que permite facer frente ás amortizacións dos préstamos do exercicio,
582.746 euros, e tamén ó programa de inversións que se elevaron prácticamente a un 10% do
orzamento para a execución de obras como as realizadas no entorno do centro de saúde na rúa As Laxas,
pasarelas sobre o rio Arnoia, adquisición da máquina barredora, intervencións que se fixeron na piscina
climatizada, saneamento e renovación de infraestructuras na Quinta de Coedo e nas Pegas. Tamén desca
o Alcalde o feito de que o remanente de tesourería sexa positivo que coincide co esforzo que se está a
facer na amortización das pólizas de crédito (150.000€ foi o importe que se destinou a esta finalidade,
reducindo a póliza con Abanca). Finalmente, o Alcalde declara que para o concello ten que ser
satisfactorio que os servizos técnicos municipais teñan a capacidade de rendir cada ano a conta xeral ao
Consello e ó Tribunal de Contas en tempo e forma. Indica, para terminar, que a evolución que ten habido
no período medio de pago a proveedores (PMP), de 62 días no 2015 a 57 no 2016, é positiva. Por todo
elo, o BNG vai votar favorablemente a aprobación da Conta Xeral para o seu traslado ó Consello de
Contas.
Polo Grupo municipal do Partido Popular, a súa concelleira, Mª del Carmen Pérez González, sinala
que, como todos os anos cando nos traen a conta a aprobación ao pleno, o alcalde fai un balance positivo
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3. CONTA XERAL 2016. Aprobación definitiva, se procede.

da mesma porque o que presenta como central e importante é o resultado orzamentario, que insistimos,
non é o mesmo que o resultado da conta.
As contas deben ser o fiel reflexo do que se ingresa e se gasta, así de sinxelo, e a realidade destes
números afástase diametralmente da euforia do grupo de goberno, como o demostran dous indicadores
importantes como son o endebedamento por habitante que está en 874,41 euros e o investimento por
habitante que é de 85,36 euros.
Respecto ao endebedamento, simplemente sinalar que soamente con entidades bancarias, a final de
2016, o importe que se debía era de 4.622.497,65 euros.
Por outra banda, queremos que se nos explique, e de feito ímolo a pedir por escrito, os expedientes de
baixas de débeda doutros anos. Porque vimos unha serie de partidas pendentes de cobro que non teñen
razón de ser:

46201
45050

2014
2014

46200
55000

2014
2015
2015

55300
39900
48002

2014

55900

IMPORTE
28.979,50
24.240
9.000
40.000
4.500
96.000
8.333,32
10.000
144.000

Polo Grupo Socialista non hai intervención.
No turno de réplica, o Alcalde afirma que o Partido Popular ten a virtude de que cando o resultado das
contas é negativo entonces os números proban que as cousas non van ven pero cando o resultado das
contas é positivo entonces é porque as contas non se axustan á realidade. Calquera pode entender
–sinala- que as nóminas, p. ex. a 31.12 poden quedar pendentes de pago porque se pagan o día 1 ou o
día 2, ou 3, igual que tamén aparecen como pendentes de cobro o Fondo de Cooperación Local da Xunta
de Galicia ou a Participación nos Tributos do Estado que tamén se teñen que pagar cada mes peron non se
reciben precisamente a 31 de decembro, o caso non ten maior importancia, porque o certo é que o
concello está o día coas súas obrigas con todos os traballadores, coa seguridade social, con facenda; os
proveedores tampouco teñen dificultade á hora de contratar co Concello, igual pasa coas entidades
financeiras; esa é a realidade, sinala. Tamén é entendible que haxa unhas previsións de cobro que non se
axusten exactamente ó ingresado, por eso se fan as depuracións de saldos, que se fan en todas as
entidades. Negar que hai mais ingreso ordinario que gasto ordinario é negar o imposible porque se non
houbera un millón douscentos mil euros de ingresos mais que de gastos ordinarios non se poderían
financiar as amortizacións dos préstamos. Ás entidades financeiras pagáronselle 582.764 euros, fixéronse
inversións por mais de 600.000 euros, que ainda que poda parecer unha cifra pequena o certo é que,
vistas as liquidacións doutros concellos, non é unha inversión pequena. En relación á débeda xa se ten
comentado e recoñecido que se está priorizando esa amortización, pero tamén sen poñer en risco e sen
deixar de ter atención a outros criterios importantes: atención e mantementos dos servizos públicos que
permite que Allariz medre en poboación, que a actividade económica sexa significativa, todos eles son
datos importantes. Tamén hai que considerar outros aspectos como o valor do patrimonio municipal
(parcelas en venda no parque empresarial de Chorente, establecementos como a Lombarda, inmobles nos
que hai instalados restaurantes, todo elo conforma un gran patrimonio que é do Concello. Non ten
inconvinte, conclúe, en dar conta dos aspectos puntais pero non acepta que se diga que a conta non
responde á imaxe fiel ou que se poña en cuestión o propio traballo dos funcionarios, dos técnicos que a
informan; mesmo non parece moi coherente que se exprese tanta preocupación e sen embargo non asísta
nin á comisión especial de contas para poder dictaminala. Pero en calquer caso serán o Consello de
Contas e o Tribunal de Contas, órganos rigurosos no seu control, quenes nos farán saber se estas
cuestións que o PP comenta son así ou se polo contrario a conta xeral é correcta.
Polo exposto,
Visto o expediente tramitado do que se deu conta,
Resultando que a Conta Xeral foi dictaminada con carácter inicial e favorablemente pola
Comisión de Facenda, Persoal e Réxime Interior, en calidade de Comisión Especial de Contas, en sesión
celebrada o día 23 de maio de 2017, sendo exposta a información pública mediante anuncio publicado no
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2012
2014

DESCRIPCIÓN
Aportacións
Proprietarios Xeixo
A Bola: Lixo
Xunta: Subvención
Emprego
Taboadela: Lixo
Arrendamentos
Centro Social
Dereitos Funerarios
Outros ingresos
Patrocinadores
Festival
Dereitos Funerarios
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PARTIDA
77701

ACTA DO PLENO

Ano
2004

BOP nº 121, de 29 de maio de 2017, por prazo de 15 dias, durante os cales e 8 mais, os interesados
podian presentar reclamacións, reparos ou observacións.
Resultando que durante o prazo de exposición pública non consta que se presentara reclamación
algunha contra a citada conta.
De conformidade co informe favorable da comisión especial de contas do 24.07.2017
O Pleno, pola maioría absoluta legal, cos votos afirmativos dos concelleiros e concelleiras do
grupo municipal do BNG (8), co voto negativo do PP (1) e coa abstención do grupo municipal do
PsdeG-PSOE (1),
ACORDA
Primeiro.- Aproba-la Conta Xeral do Concello de Allariz correspondente ó exercicio de 2016.
Segundo.Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra á
fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Acéptase debatir conxuntamente éste punto e o seguinte, se ben votaránse independentemente cada
ún deles.
Da conta o Alcalde sinalando que os concelleiros teñen coñecemento deste asunto pola
documentación que lles foi remitida e recorda que os tribunais, en primeira instancia, estimaran en
80.000 euros o valor dos danos ocasionados pola caida da bancada de pedra na medida en que o
accidente non foi provocado por un mal funcionamento dos servizos públicos senón que foi a acción de
terceiras persoas que, colgándose da varanda, levantaron a bancada de pedra do seu asento provocando
o seu derrubamento oscasionando os danos que foron obxecto de reclamación; logo, o TSXG elevou a
valoración dos danos a 160.000 euros. O que corresponde atender o mais axiña posible en cumprimento
da sentenza cunha proposta de acordo entre as partes pola que a damnificada acepta un fraccionamento
do pago en dúas anualidades renunciando ó cobro de intereses. O primeiro pago sería o día 4 de agosto e
o segundo o día 4 de maio de 2018, non lastrando tanto o orzamento corrente.
No punto número 5 o que propón é unha modificación de créditos entre partidas destinadas
inicalmente á amortización dos préstamos, dispoñibles depois da carencia de tres anos aprobada,
transferindo os cincoenta mil euros para o capítulo 2 para atender precisamente o pago desta
indemnización.
Por parte do Grupo Popular non hai intervencións.
Por parte do Grupo municipal do PsdeG-PSOE, a súa portavoz, Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba,
se ben, adianta un voto favorable, pregunta non obstante se a partir de agora se contratará cun seguro
que cubra todas estas continxencias para non ter atoparnos na mesma situación.
Sinala o Alcalde que xa se ten un seguro que cubre as continxencias, o que pasa é que canto mais
se queira cubrir mais elevada é a prima; actualmente estamos pagando uns 12 mil euros por
responsabilidade civil mais outro de accidentes, 60 mil euros xa é unha cobertura significativa. Haberá
que valorar se convén pagar mais prima por unha mellor cobertura.

Polo exposto,
De conformidad co dictamen da comisión de facenda, persoal e réxime interior de data
24.07.2017, o Pleno pola mayoría absoluta legal cos votos favorables dos concelleiros e concelleiras do
BNG (8) e PSdeG-PSOE (1), coa abstención do PP (1), ACORDA:

Número: 2017-0003 Fecha: 26/09/2017

SENTENCIA núm. 00188/2017 do TSXG dictada en apelación da sentencia núm. 366/16
en procedemento de responsabilidade patrimonial da administración por danos
ocasionados con ocasión da festa do boi 2008.- Toma de razón e acordo de
fraccionamento para o cumprimento do fallo xudicial.
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2.

ACTA DO PLENO

Terceiro.Facultar ao Sr. Alcalde para que asine e expida cantos documentos sexan
necesarios para a debida execución deste acordo.

Vista a Sentencia núm. 188/2017, de data 5 de abril do TSXG dictada en apelación da sentencia
núm. 366/16 en procedemento de responsabilidade patrimonial da administración por danos ocasionados
con ocasión da festa do boi 2008 co seguinte fallo:

 Desestimar

o recurso de apelación interposto pola entidade Caixa de Seguros Reunidos -CASER-

contra a sentenza apelada ditada polo Xulgado do Contencioso administrativo nº 1 de Ourense,
en data 6 de xullo de 2016.

 Estimar

o recurso de apelación promovido por dona Diana González Cruz contra a aludida

sentenza e revogar en parte a sentenza recorrida.

 Acoller

parcialmente demándalle exposta pola Sra. González Cruz, declarar a responsabilidade

solidaria do Concello de Allariz e da Asociación Cultural “Xan de Arzúa” e condenalas a satisfacer
á actora, por todos os conceptos, a cantidade de 160.000 euros.

 Da

condena imposta á Asociación Cultural citada responderá, ata o límite de a franquía

establecida (60.101,21 euros, a entidade de seguros CASER.

 Desestimar en canto ao exceso económico pretendido pola actora, a demanda formulada.
 Non facer imposición das costas procesuais causadas nesta alzada.
Visto o acordo extraxudicial de data 20 de xullo de 2017 asinado, en representación do Concello,
polo Alcalde, D. Francisco García Suárez, e por dona Diana González Cruz .

Primeiro.- Que en cumprimento da referida Sentenza do Tribunal Superior de Xusticia de
Galicia o Concello de Allariz fará fronte ao pago da indemnización de cen mil euros (100.000 €) en dous
prazos. O primeiro pago por importe de cincuenta mil euros (50.000 €) realizarase o 4 de agosto de 2017
e o segundo pago polos restantes cincuenta mil euros (50.000 €) realizarase o 4 de maio de 2018.
Ambos os pagos da indemnización efectuaranse na conta da entidade ABANCA, con
código IBAN ES45 2080 0400 1430 0011 1266, cuxa titularidade corresponde a dona Diana Gonzálcz Cruz.
Segundo.- No caso de falta de pagamento ou atraso dos citados prazos devengaranse os
intereses procesuais correspondentes tomando como dies a quo a data de 4 de agosto de 2017, data en
que debe efectuarse o primeiro de dos pagos. Para o caso de incumprimento do presente acordo por parte
do Concello de Allariz quedará aberta a vía de execución de sentenza con desconto no seu caso das
cantidades que houberen sido abonadas.
Terceiro.- Co cumprimento por parte de] Concello do presente acordo quedaría executada
a Sentencia de data 5 de abril de 2017 por parte do Concello e por extinguida calquera obrigación de
leste con Dona Diana González Cruz.

3.

ORZAMENTO XERAL 2017.- Aprobación, se procede dun expediente de modificación de
créditos por transferencias entre partidas de distintos capítulos para cumprimento de
sentencia xudicial.

De conformidad co dictamen da comisión de facenda, persoal e réxime interior de data 24.07.2017, o
Pleno pola mayoría absoluta legal cos votos favorables dos concelleiros e concelleiras do BNG (8) e
PSdeG-PSOE (1), coa abstención do PP (1), ACORDA:
PRIMEIRO. Aprobar o expediente nº 1 /2017 de modificación do orzamento pola modalidade de
transferencia de créditos entre aplicacións de distintas áreas de gasto. O acordo adoptarase polo Pleno da
Corporación, previo dictamen da comisión de facenda, co seguinte detalle:
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SEGUNDO. Ratificar o acordo extraxudicial de data 20.07.2017 asinado para o cumprimento da
referida sentencia que contén os seguintes acordos:

ACTA DO PLENO

PRIMEIRO. Tomar razón da sentencia núm. 188/2017 dictada polo TSXG.

Número: 2017-0003 Fecha: 26/09/2017

De conformidad co dictamen da comisión de facenda, persoal e réxime interior de data
24.07.2017, o Pleno pola mayoría absoluta legal cos votos favorables dos concelleiros e concelleiras do
BNG (8) e PSdeG-PSOE (1), coa abstención do PP (1), ACORDA:
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ACTA DO PLENO



Copia da tarxeta acreditativa do NIF da empresa.



Copia do DNI do representante da empresa.



Certificado de atorparse ao corrente das obrigas tibutarias.



Certificado de atoparse ao corrente das obrigas coa Seguridade Social.



Compromiso de pago do prezo de adxudicación entre o 28.08.2017 e
11.09.2017

O Pleno, pola unanimidade dos dez concelleiros presentes na sesión, dos trece que legalmente
integran esta Corporación local, ACORDA:
PRIMERO. Declarar válida a licitación e adxudicar o contrato de alleamento do lote único de
parcelas constituído polas identificadas cos números 60 e 61 do Parque empresarial de Chorente SUI-1 de
Roiriz, Allariz, á mercantil CHATARRERÍA VIANA, S.L., CIF B-32406282, polo prezo de NOVENTA E CATRO
MIL CATROCENTOS DEZ EUROS (94.410 €) e DEZANOVE MIL OITOCENTOS VINTESEIS CON DEZ EUROS
(19.826,10 €) correspondentes ao Imposto sobre o Valor Engadido (21%).

QUINTO. Delegar expresamente no Alcalde, don Francisco García Suárez, para que, no nome e
representación do Concello de Allariz e do órgano de contratación e expida e asine canto documentos
sexan necesarios para a complete execución deste acordo, e mesmo outorgue as escrituras de
compravenda que corresponda, unha vez que, polo adxudicatario, se deposite o ingreso do importe da
adxudicación na conta bancaria do Concello, quedando sen efecto o presente acordo se non se acredita o
pago da adxudicación nos térmos comprometidos.

5.

MOCIÓN DO BNG aprol do Medio Rural do noso Concello.

ACTA DO PLENO

CUARTO. Realizados os trámites anteriores, que por Secretaría emítase Informe-Proposta e déase
conta a esta Alcaldía para resolver ao respecto.

Número: 2017-0003 Fecha: 26/09/2017

TERCEIRO. Publicar a adxudicación provisional do contrato mediante anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e no Perfil de Contratante.

Polo Grupo municipal do Partido Popular, a súa concelleira, Mª del Carmen Pérez González, sinala que
non podemos estar máis de acordo no enorme potencial dos recursos naturais de Allariz e o segundo
parágrafo da moción non pode ser máis acertado. O que lle chama a atención é a frase que di “as aínda
escasas medidas implementadas desde as Administracións competentes”. ¿Acaso o Concello non é unha
administración competente? Porque ideas hai, pero necesítase apoio económico para levalas a cabo. E se
non se dispón de capital privado, é deber da administración, en primeiro lugar a máis próxima ás persoas,
utilizar o diñeiro dos impostos de todos para axudar aos proxectos que queren crear riqueza e emprego.
Iso non quita que se necesitamos un veterinario, debemos pedilo, e se necesitamos axuda para controlar
aos jabalíes, tamén debemos pedila, por esa razón, o Partido Popular vai votar a favor da moción.
Polo Grupo Socialista do PsdeG-PSOE, Zaida Auxiliadora Rodriguez Camba, sinala que o seu voto vai
ser favorable porque coincide plenamente coa moción porque estamos é asistindo ao desmantelamento
do noso rural.

Polo exposto,
O Pleno, pola unanimidade dos dez concelleiros presentes na sesión, dos trece que legalmente
integran esta corporación local, acorda aprobar a moción de data 21/07/2017, presentada polo grupo
municipal do BNG, co seguinte teor literal:
“O Concello de Allariz ten nos seus 82 Km2 de superficie unha gran fonte de recursos naturais,
estos conforman xunto coa súa cidananía e os recursos patrimonias que alberga a garantía de futuro para
a pervivencia dun proxecto municipal vivo e dinámico.
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Da conta o concelleiro de medio ambiente, Bernardo Varela López, da moción de data 21.07.2017
presentada polo grupo municipal do BNG, cuxo teor literal se transcribe na parte dispositiva deste acordo.

Unhas das grandes eivas de Galicia ten sido o abandono do Medio Rural non só fisicamente sinon
como fonte de recursos para os seus habitantes, calquera acción que pretenda combater a caída
demográfica da Galicia interior debe promover a posta en valor dos recursos naturais do noso territorio,
combinando a introducción de novas tecnoloxías e modelos de traballo co aproveitamento da terra como
elemento diferencial do patrimonio rural galego.
As nosas ventaxas comparativas co resto do Estado e en boa medida do territorio que abrangue a
Unión Europea, veñen determinadas por unha características bioclimáticas que fan medrar a biomas e por
ende os animais que nela habitan con gran adianto sobre o resto dos territorios.
As aínda escasas medidas implementadas desdas administracións competentes que se teñen
tomado a favor do noso medio rural teñen fructificado no caso concreto da Reserva da Biosfera da Área
de Allariz, gracias ó respaldo municipal e sobre todo ó compromiso dos emprendedores, na creación de
pequenas empresas que fixan poboación e favorecen o manexo do entorno natural desdun punto de vista
sostible, evitando o risco certo dos lumes forestais.

Asimesmo a fauna salvaxe especialmente os xabaríns, teñen disparado a súa poboación ata
extremos que a fan incompatible a pervivencia dos gandeiros e agricultores. Afectando grávemente ás
súas colleitas e inviabilizando económicamente a súa actividade, a esto hai que engadirlle o grave risco
que supón para as persoas e especialmente para o tráfico rodado a masiva presencia dos porcos bravos.
É por esto que desdo grupo municipal do BNG, solidarizándonos cos esforzos da xente que segue
a traballar os nosos campos e destacando o seu papel clave na conservación sostible do territorio, si cabe
aínda mais nunha contorna privilexiada como a nosa declarada Reserva da Biosfera pola UNESCO no ano
2005.
E neste caso, mais alá de solicitar medidas estructurais que apoien dun xeito real e concreto a
problemática do agro galego. SOLICITAMOS:

ACTA DO PLENO

Esto é incompatible co abandono das oficinas de extensión agraria que en moitos casos contan
con escasos medios técnicos, cubertos a duras penas con persoal doutras oficinas. Neste caso non existe
un veterinario titular na OAC de Allariz o cal dificulta en a relación coa administración e os trámites
administrativos que por outro lado en muitos casos abafan ós nosos labregos.
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As medidas a tomar desda Xunta de Galicia non deben ser só propagandísticas, falando do
bonito que é o territorio, que de certo o é. Senón que deben axudar a cidadanía que aposta por esta
forma de vida, e que se converte nos “xardineiros” do noso entorno natural, permitindonos disfrutalo,
poñelo en valor e evitando os riscos que supón para o resto da cidadanía. Os lumes non só se combaten
no verán deben previrse o resto do ano, e para eso precisamos de xente que viva e traballe os recursos
que ofrece o noso campo.

2º Que as Consellerías de Medio Rural e Medio Ambiente da Xunta de Galicia, coordinen as
medidas precisas para controlar a poboación de xabarín de tal xeito que esta non sexa unha da
sprinicipales causas de inviabilidade das explotacións agrogandeiras, habilitando asimesmo axudas para
peches e ós danos que este animal produce.
Tral
adar esta resolución á Xunta de Galicia, para a súa toma en consideración.

6.

MOCIÓN DO PsdeG-PSOE sobre rehabilitación de vivenda no Concello de Allariz.

Da conta a portavoz, Zaida Auxiliadora Rodriguez Camba, da moción de data 19.07.2017 presentada
polo grupo municipal do PsdeG-PSOE, cuxo teor literal transcríbese na parte dispositiva do presente
acordo.
Na súa intervención o Alcalde sinala que o grupo municipal do BNG está de acordo en facer o
impulso que se solicita pero entende que, fundamentalmente, as axudas non están sendo operativas non
por descoñecemento senón polas condicións nas que se conceden, que non son atractivas nin favorecen
o proceso de rehabilitación. O goberno municipal no seu día non se conformou con facer ese proxecto so
en Allariz senón na Área de Santa Mariña, que se declarou tamén área de rehabilitación integrada, ou
como se dí na moción, en todo o treito do camiño de Santiago, que ten un percorrido importante ó longo
de moitas parróquias e ten habido reunións cos veciños en asambleas informativas directas por parte
dos técnicos municipais, con cargos públicos, e tamén por parte de técnicos da Xunta de Galicia, e polo
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1º Que se cubra de forma permanente e efectiva a praza de veterinario na Oficina Comarcal
Agraria de Allariz.

tanto o coñecemento das axudas, p. ex. no caso concreto de Santa Mariña, era moi directo, pero o caso
é que por razón das cuantías e tamén polas condicións da concesión cada vez son menos atractivas.
Comprende que para ter un medio rual vivo un elemento importante sería o impulso á labor de
rehabilitación pero, con independencia das experiencias de adquisición directa por por parte do Concello
(San Salvador) o certo é que hoxe en día, ó contrario do que sucedeu en Allariz, nin as axudas son
atrativas nin a actividades económicas que se poden desenvolver, favorece ese proceso, salvo contadas
excepcións. Non obstante, nos térmos da moción, en relación a campaña informativa e a implicación da
Oficina de Rehabilitación para que incida nese aspecto non ten inconvinte en apoiar a proposta e van
votar favorablemente.
Polo Grupo municipal do Partido Popular, a súa concelleira, Mª del Carmen Pérez González, sinala que
ao final da moción, o Grupo Municipal Socialista, asocia a necesidade urxente de rehabilitación de
vivendas no rural como unha das medidas para fixar poboación nos núcleos que están a agonizar. ¿Por
qué entón tamén están baleiras vivendas novas? Se se seguise ese razoamento, calquera concello
podería pór a disposición da poboación unha urbanización enteira para crecer.

No turno de réplica, a portavoz municipal do Grupo Socialista, sinala que ao mellor hoxe non
estariamos a falar da rehabilitación do medio rural se os distintos gobernos do Partido Popular desde que
gobernan a Xunta de Galicia non se dedicaran a desmantelar o estado do benestar.

Intervén finalmente o Alcalde para sinalar que, en realidade, cando se fala da capacidade que debe
ter o goberno municipal hai que prestar atención ó feito de quén son as competencias porque o Partido
Popular aprobou unha lei de racionalización e sostibilidade da administración local que reduce
significativamente o papel da administración local, dos concellos, e polo tanto non se pode prantexar que
a rehabilitación das vivendas sexa competencia municipal. Por outra banda, o principal dato que demostra
que estas convocatorias de subvencións non son atractivas é que non se solicitan polos particulares.
Santa Mariña de Augas Santas non está abandonada pola administración local, non se pode facer esta
afirmación, sinala o Alcalde. Xa lle gustaría que todos os núcleos de Galicia estiveran como está Santa
Mariña, enfatiza. As axudas que se puxeron a disposición dos veciños non foron atractivas porque non as
solicitaron os veciños, igual pasou coas axudas para os veciños que están afectados polo Camiño de
Santiago. O Concello non pretende eludir a súa responsabilidade, todo o contrario, mantemos o interés de
colaborar e cooperar coas demais administracións, pero é evidente que a caida do medio rural é algo que
vai mais alá da falta de servizos. Xa lle gustaría que a situación do medio rural só fora un problema de
auga e saneamento. Afortunadamente os núcleos de Allariz todos teñen estes servizos, salvo casos
aillados de vivendas determinadas, pero non escapan ó problema de despoboación, que ten que ver coa
desaparición da súa actividade económica, fundamentalmente. Reitera que a xente sabe que hai as
axudas pero tamén sabe que non son suficientemente atractivas para executar as obras. Non obstante, o
grupo municipal do BNG está de acordo en impulsar a campaña informativa e polo tanto vai apoiar a
moción presentada.
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Por outra banda, dicir que as subvencións non espertan gran interese na cidadanía polas contías,
condicións e tramitación é unha escusa barata, coma se aos alaricanos lles sobrase o diñeiro. Agora vai
resultar que vivimos na Moraleja. Se non se piden subvencións é porque non hai xente disposta a ir vivir a
esas aldeas porque este Concello está a deixalas morrer, mentres as abrasa a impostos que non
compensan nin de lonxe os servizos que reciben. Nin máis nin menos.
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¿E cal é a solución do Grupo Socialista para os problemas das aldeas de Allariz? Dicirlle ao Concello
que pida diñeiro á Xunta de Galicia, e encima dicindo que son escasas as axudas e subvencións que están
a disposición. Como sempre, apuntándose a recoller os froitos de árbores que nunca sementaron. Son oito
liñas xerais vixentes e dúas específicas por pertencer á Ruta da Prata. Para non estenderme fixen a suma
total e son 15.356.884,76 euros que se puxeron a disposición dos galegos para temas de rehabilitación de
vivendas. Diñeiro que vén dos impostos dos galegos e que debe ser usado para o que é o seu destino,
pero que por non ser medida suficiente para impulsar como cómpre á vila, provoca a abstención do Grupo
Municipal Popular.

ACTA DO PLENO

Pero esa non é a solución. As verdadeiras medidas que atraen á xente son as que incentivan a
riqueza dun pobo. Hai que impulsar a economía de Allariz. Hai infinidade de proxectos relacionados co
mundo rural que están a esperar que alguén na administración local os tome en serio. É necesaria unha
baixada de impostos, polo menos ata o punto no que estean en concordancia cos servizos prestados, non
se poden ter aldeas sen saneamento, en pleno século XXI, non pode haber núcleos de poboación de
primeira e segunda categoría, son necesarios incentivos á natalidade, o que inclúe axudas á conciliación
familiar, os nosos maiores necesitan atención e tampouco non podemos esquecer das familias
monoparentais.

Polo exposto,
O Pleno, pola maioría absoluta legal, cos votos favorables dos concelleiros e concelleiras dos
grupos municipais do BNG (8) e PSdeG-PSOE (1), coa abstención do grupo municipal do PP (1), acorda
aprobar a moción de data 19/07/2017, presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE, co seguinte
teor literal:
Exposición de motivos
A experiencia acumulada no pasado recente na recuperación do noso patrimonio arquitectónico
motivou a concesión, alá polo ano 1994, do Premio Europeo de Urbanismo polo proxecto de Recuperación
Integral do Conxunto Histórico Artístico de Allariz e o seu fermoso río.
Desenvoltos os traballos de recuperación, restauración, conservación, rehabilitación e
reconstrución do casco histórico, púxose de manifesto a mellora do escenario urbano e aflorou tamén un
novo recurso económico que mellorou as condicións de vida dos moradores.

Non se pode vivir do pasado nin deixar as propostas atinadas en papel mollado. Cómpre vontade
política para concienciar e promover a rehabilitación dos nosos núcleos de poboación do rural, garantindo
na medida das posibilidades, a mesmas condicións, a mesma calidade de vida que na capitalidade do
municipio. Ese ten que ser o obxectivo dos vindeiros anos.
Para elo pódese empezar por acollerse as escasas axudas e subvencións que a Administración
autonómica está promulgando, pois semella que despois de moitos anos se deron conta que a vivenda é
un dereito fundamental e que a rehabilitación ten moito futuro.
Así a Xunta de Galicia nestes intres ten publicadas as seguintes axudas e subvencións:







Axuda do Plan Renove de Fiestras. Prazo remata → 29/09/2017.



Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e
conservación do patrimonio construído en concellos de 50.000 habitantes. Prazo remata →
31/10/2017.



Subvencións do programa de infravivenda do Plan rehaVita: plan galego de rehabilitación,
alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. Prazo remata → 31/10/2017.



Subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e
vivendas de titularidade municipal. Prazo remata → 31/10/2017.

ACTA DO PLENO

O Plan Estratéxico Allariz 2020, recolle con meridiana claridade que un dos obxectivos é potenciar
e fomentar a rehabilitación de vivendas nos pobos do Concello. E unha das conclusións das mesas
territoriais por parroquias foi a de “impulsar unha política de rehabilitación de vivendas, especialmente
das vivendas abandonadas”.
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Nos tempo nos que andamos é preciso dar un paso máis e trasladar esta atinada experiencia a
moitos dos núcleos de poboación do noso rural, en aras de evitar o seu esmorecemento. Temos que ser
capaces ou polo menos poñer os medios para unha profunda revitalización das nosas parroquias do rural,
preservando as súas edificacións máis senlleiras e promovendo a rehabilitación e recuperación das
vivendas para asentar poboación nas distintas localidades do termo municipal.

Axudas para a renovación de cubertas e fachadas con lousa. Prazo remata → 06/10/2017.
Axudas para a rehabilitación con granito de fachadas. Prazo remata → 06/10/2017.

Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e
vivendas. Prazo remata → 02/11/2017.



Outro dos privilexios cos que conta o noso termo municipal é formar parte da Ruta da Prata do
Camiño de Santiago. Así as parroquias que se vén beneficiadas por esta circunstancia, e por estar
situadas no ámbito da ARI (Area de Rehabilitación Integral), dado que o camiño transcorre polas súas rúas
son as seguintes: Santiago – Santo Estevo - Santa Mariña de Augas Santas – Santiago de Coedo –
Santiago de Folgoso – Santa Mariña de Meire – San Breixo dos Espiñeiros – San Miguel de Torneiros.
En relación con este programa publicáronse dúas axudas, unha aínda en vigor e a outra xa ten
rematado o prazo de solicitude:


Subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas,
rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural,
histórico e dos Camiños de Santiago. Prazo rematou → 14/07/2017.
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Axudas para a renovación de cubertas con tella cerámica. Prazo remata → 06/10/2017.



Subvencións do programa de rexeneración e renovación urbanas no ámbito
do ARI dos Camiños de Santiago. Prazo remata → 30/11/2017.

Tendo en conta necesidade urxente de rehabilitar vivenda nas parroquias do rural, como unha das
medidas para fixar poboación nos núcleos que están agonizando, así como tamén aproveitar as
oportunidades que brinda a recuperación do patrimonio arquitectónico como elemento de dinamización
económica, e polo que someto a consideración do Pleno do Concello de Allariz os seguintes,
ACORDOS


Iniciar unha campaña informativa e pedagóxica de concienciación dos veciños/as para
a promoción da rehabilitación da vivenda nos diferentes núcleos de poboación do noso
rural.


Poñer a disposición da cidadanía toda a información sobre as distintas a xudas
e subvencións para a rehabilitación de vivendas, así como prestar toda a colaboración precisa
para esta finalidade dende a Oficina Municipal de Rehabilitación do Concello de Allariz.

7.

MOCIÓN DO PsdeG-PSOEsobre axudas ao transporte público en Allariz.

Suxire o Alcalde que os apartados 3 e 4 da moción, que sexa a propia comisión que se crea, quen analice
estes puntos cunha proposta específica. Polo demais, o grupo municipal do BNG apoiaría a moción con
esta enmenda transaccional, de que a comisión que se cree analice cómo materializar os puntos 3 e 4.
Polo Grupo municipal do Partido Popular, a súa concelleira, Mª del Carmen Pérez González, sinala que,
parece que hoxe o Grupo Socialista por fin deuse conta da importancia do medio rural en Galicia e en
Allariz, en particular. Pero o que é unha novidade para eles, é algo polo que levamos anos loitando desde
o Grupo Popular, en Allariz e en Galicia, con feitos, e non con palabras. Por iso, respecto ao tema que nos
ocupa, o transporte, o executivo galego xa ten realizado consultas cos organismos implicados, e seguirá
mantendo as reunións e conversas que sexan necesarias. Falar de improvisación e chapuza é descoñecer,
por falta de interese en sabelo, que se elaborou unha primeira fase do Plan de Transporte Público
dividindo o territorio en seis zonas e adxudicando seis contratos a consultoras especialistas na materia,
que realizaron unha exhaustiva análise do transporte público en cada municipio, tomando nota das
demandas e as carencias, e coordinando os informes para non perder a perspectiva global, tendo
especialmente en conta aos Concellos, cos que se celebraron 14 reunións específicas para abordar a
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O BNG está de acordo na crítica en relación ó concurso que se puxo en marcha, así se ten expresado no
ámbito parlamentario, tamén nas alegacións que o concello fixo sobre todo en relación ás frecuencias do
transporte de Ourense-Allariz e Allariz-Ourense, tan importantes para o concello tendo en conta o carácter
turístico e comercial da Vila, como tamén polo número de persoas que teñen a súa residencia en Allariz
con traballos en Ourense para que as frecuencias de horarios de transporte permitiran o uso do
transporte colectivo. Nese sentido, vemos con preocupación que se reduzcan esas frecuencias e polo
tanto está de acordo que esa comisión que se propón analice as suxerencias que corresponda; mesmo se
ten dito por parte da Conselleira a súa disposición a escoitar as que se fagan, ainda que se se poña en
marcha o servizo de transporte o vindeiro 8 de agosto.
O goberrno municipal ten sido mais cauteloso á hora de valorar a financiación directa por parte dos
concellos dos billetes de autobús na medida en que Allariz tiña apostado mais polos servizos directos,
tanto no transporte escolar non obrigatorio, como pola posta en marcha de Allarbús para comunicar todas
as parróquias con Allariz e mesmo combinando o transporte de viaxeiros co transporte escolar que Allariz
leva tempo facendo, e ten sido mais ben a área de benestar social a que ten estudiado os casos
específicos de persoas que pola frecuencia de viaxes, renta, para ser merecenntes dalgunha axuda por
parte desta área, buscando sempre que as liñas de transporte con Ourense foran rentables.

Cód. Validación: 9QLJYGMQLDG6WZK3NWP5JR97C | Verificación: http://allariz.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 17

Intervén a continuación o Alcalde para sinalar que as competencias, como ben recoñece a concelleira,
en materia de transporte non ámbito local son para concellos de mais de 50 mil habitantes. Non obstante,
o concello de Allariz desde fai anos puxo en marcha unha política específica coa creación da empresa
Allarbús que mesmo provocou modificacións lexislativas para que non se reproducira o exemplo,
precisamente para favorecer, daquela, o transporte público desde todos os núcleos de poboación con
Allariz, e tamén está sendo, por parte do concello, unha aposta importante cun custe económico tamén
considerable no pago de coidadoras e nunha parte importante do servizo non obrigatorio que se está
utilizando para que o transporte colectivo poda facer posible que todos os nenos e nenas do entorno da
Vila podan acudir ó colexio.

ACTA DO PLENO

Da conta a portavoz, Zaida Auxiliadora Rodriguez Camba, da moción de data 19.07.2017 presentada
polo grupo municipal do PsdeG-PSOE, cuxo teor literal transcríbese na parte dispositiva do presente
acordo.

planificación, todo de cara a ofrecer un mellor servizo aos cidadáns, fundamentalmente ás xentes do
rural.
Aproveitouse a ocasión para explicar e aclarar os pormenores do proceso, e celebráronse reunións coa
federación de transportes, con sindicatos, con colectivos de ANPAS de Galicia e compartiuse a información
co presidente da Fegamp.
Seguirase dialogando as veces que faga falta con todos os organismos que se sentan afectados, xa que o
obxectivo é garantir os servizos aos galegos, coa meta de conseguir que mellore o funcionamento deste
servizo en preto de 200 concellos galegos, duplicando o número de paradas de bus e que 1,7 millóns de
persoas terán unha parada a menos de 500 metros da súa casa.
En canto ao que pode facer o Concello respecto da mobilidade e o desprazamento dos alaricanos e ao
réxime de axudas que pode ofrecer, a relación que aparece na moción é ambigua e esquécese de
colectivos sensibles, como as familias numerosas ou as monoparentais.
Por iso presentamos as seguintes emendas transaccionais:
1) Instar á Xunta de Galicia a que continúe co diálogo cos axentes implicados no sevicio de Transporte
Público de Galicia, con especial atención ás necesidades de Allariz.

Ogallá que o escenario e a imaxe que debuxa a concelleira do Partido Popular –sinalou o Alcalde- fora a
realidade, pero o certo é que hai unha folga continuada contra este plan, e un recurso contencioso
presentado polos empresarios. En fin, é un plan que non é pacifico, senón mais ben dificultoso. En relación
á moción, acepta a creación dunha comisión para estudiar as consecuencias que estas liñas de transporte
van ter para Allariz, tanto na comunicación con Ourense como con outros concellos limítrofes da comarca,
e tamén en relación á estudiar e en qué termos, tendo en conta a capacidade municipal, a competencia
nesta materia, os esforzos que o concello xa está a facer na área de transportes; se se debe ou non
bonificar, en qué cuantía, ou qué colectivos. A realidade é mais complexa que o que se sinala por parte do
Partido Popular por eso o BNG insiste en que vai apoiar a moción e a creación da comisión á que fixo
referencia.

Por parte do grupo municipal socialista acéptase a enmenda transaccional.

A concelleira do grupo municipal do Partido Popular intervén finalmente para recordar que, desde
logo, a folga non é unha situación agradable; a solución ao conflicto require mais ben diálogo para acercar
posicións. Por outra banda, con respecto á alusión feita pola portavoz do grupo municipal socialista a unha
noticia que se publicou nun periódico sobre unha declaración dunha persoa por un presunto delito,
parécelle unha cuestión que está fora de lugar, porque se hai que falar de delitos, non presuntos delitos,
hai unha lista dos cometidos polo PSOE.

Intervén finalmente o Alcalde para recordar que o debate é sobre unha moción sobre o transporte,
non sobre outras cousas.
Polo exposto,
O Pleno, pola maioría absoluta legal, cos votos favorables dos concelleiros e concelleiras dos
grupos municipais do BNG (8) e PSdeG-PSOE (1), coa abstención do grupo municipal do PP (1), acorda
aprobar a moción de data 24/07/2017, presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE, co seguinte
teor literal:
Exposición de motivos
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O Alcalde interrumpiu niste intre a réplica inmediata da concelleira do Partido Popular recordándolle ós
concelleiros que haberá un turno para intervir cando corresponda.
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No turno de réplica, a portavoz do Grupo Socialista afirme, seguramente, a concelleira do Partido Popular
o que ten é que instar ó seu partido a non conceder licencias de transporte a presuntos explotadores de
emigrantes.

ACTA DO PLENO

2) Que no caso do Concello de Allariz elabore unha Ordenanza de axudas ao acceso ao transporte público
con achega económica a unha partida orzamentaria, e se teñan en conta a todos os colectivos sensibles,
incluíndo familias numerosas e familias monoparentais.

O medio rural constitúe a esencia dos pobos do noso país, un espazo social, ecolóxico, económico
e sociolóxico dunha enorme riqueza e transmisor de múltiples valores que se están a perder. O rural está
sendo desmantelado. A perda de servizos e recursos, forza a quen vive nel a trasladarse de cara as
cabeceiras de comarca ou as cidades, buscando oportunidades, calidade de vida e un futuro máis digno.
Dende fai moito tempo as políticas públicas están desvertebrando e relegando o rural. Unha mostra
palpable desta situación é a mobilidade, a comunicación, o transporte público.
O transporte público por estrada, competencia da Comunidade Autónoma, está pasando por un
momento convulso e crispado, como consecuencia da falla dunha estratexia e dun deseño consensuado
pola Xunta de Galicia, para por en marcha o novo mapa concesional no que deberá incluírse unha mellora
substancial destes servizos públicos. A falla de previsión do goberno do Partido Popular, os
pronunciamentos xudiciais que tombaron o modelo seguido, fixo que moitas empresas abandonasen as
concesións e agora sexa preciso acudir a un proceso urxente de adxudicacións, para que nos vindeiros 22
meses poidan continuar determinadas rutas en Galicia. Improvisación e chapuza no novo modelo
concesional.

Os colectivos ou persoas beneficiarias destas axudas públicas, empadroados no noso concello,
serían os seguintes:
Pensionistas que non superen determinado porcentaxe de renda ou IPREM.
Persoas en situación de desemprego que cumpran outra serie de requisitos.

Persoas que acrediten un determinado grao de discapacidade.

Persoas en situación de risco social.

Estudantes universitarios que se desprazan durante o curso escolar.
Chegou o tempo de facer unha aposta clara e decidida polo transporte público como xerador de
igualdade e de oportunidades para a veciñanza do noso concello; e por elo, veño a propor ao Pleno da
Corporación a adopción do seguinte,



ACORDO






Instar a Xunta de Galicia a elaborar un Plan de transporte Público para o ano 2019,
que responda as necesidades de mobilidade do Concello de Allariz.
Que se cree no noso concello unha Comisión de estudio que analice as liñas contidas
no plan provisional de transporte público de Galicia e se elabore un
documento-proposta coas necesidades en materia de transporte público de viaxeiros.
Que se elabore unha Ordenanza reguladora das axudas ao transporte público do
Concello de Allariz. (*)
Que nos vindeiros orzamentos municipais se teña a previsión de confeccionar unha
partida específica para esta finalidade social. (*)

(*) Os apartados 3 e 4 serán obxeto de estudio e análise sobre a súa
conveniencia por parte da comisión prevista no apartado 2º, según proposta tansaccional do
grupo municipal do BNG, aceptada polo grupo propoñente.

10.- Rogos e Preguntas.
Antes de dar conta das presentadas, a portavoz do grupo municipal do PsdeG-PSOE, recorda que
tamén tiña presentado un rogo sobre o horario das mesas de contratación que retira porque xa se está
atendendo a variación que propuña.
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Esta norma municipal tería por obxecto regular o réxime de concesión de axudas ao transporte
colectivo do Concello de Allariz, coa intención de promover e facilitar no seu ámbito territorial a
mobilidade, o desprazamento e a intercomunicación a través dos medios de transporte públicos de
determinados colectivos especificados.

ACTA DO PLENO

De cara a redacción do plan definitivo, o Concello de Allariz debe tomar parte activa e defender
as necesidades de mobilidade de todo o termo municipal e da súa veciñanza. Pero tamén dentro das
competencias que nos son propias podemos facer algo máis: elaborar unha ordenanza de axudas ao
transporte metropolitano social do Concello de Allariz.
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É responsabilidade da Xunta de Galicia elaborar unha resposta axeitada as necesidades de
mobilidade de tódolos veciños e veciñas das entidades de poboación. O plan de transporte provisional
artellado as presas e de costas os actores do transporte colectivo, non vai solucionar nin as carencias nin
as necesidades dos persoas que lexitimamente deciden vivir e apostar polo rural, nin tampouco as do
noso concello.

Aclara o Alcalde que se non se fixo nunha das mesas celebradas foi debido a que daquela xa
figuraba o horario no prego de condicións e xa non se podía cambiar por razóns de seguridade xurídica
posto que afectaba a terceiros (os licitadores).
A continuación procédese á lectura das presentadas por escrito polo grupo municipal socialista,
das que da conta a propia portavoz, Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba:

10.1 Preguntas.

A) Presentadas por escrito.
1ª.- Nestes días o Concello de Allariz foi noticia pola recuperación da Marsilea Quadrifolia
no Rexo e pola denuncia pública nun medio e comunicación dun veciño que se queixa p o l o
abandono duns terreos públicos situados na zona do Seixo, nas inmediacións do cámping.
Non só denuncia que hai zonas verdes cheas de maleza nun lugar tan visitado e turístico, senón tamén
que puxo de manifesto esta realidade a través da páxina Web recentemente modificada e pouco
operativa, dado que non tivo resposta; e tamén que o puxo en coñecemento do responsable do equipo
de goberno municipal e non obtivo unha resposta satisfactoria.



¿Tramítanse as queixas e suxestións que os cidadáns presentan por medio da páxina web
oficial do Concello de Allariz?



¿Cáles foron
as xestións realizadas polo
Concelleiro de Medio Ambiente, logo da
queixa recibida o día 15 de xuño par parte deste veciño,en relación con esta cuestión?

Responde o Alcalde sinalando que, en xeral, e tendo en conta a limitación de medios que temos, as
zonas verdes e os xardíns públicos de Allariz están nun vivel de coidado razonable e son valorados nese
sentido tanto polos veciños como polos visitantes. En relación á posibilidade de interlocución, de
atención, sendo un concello pequeno, tanto na páxina web como directamente por parte do concelleiro,
houbo contestación; a propia concelleira dicía que unha cousa e a resposta e outra a resposta
satisfactoria, porque non sempre é posible acceder ás solicitudes. Hai que ter en conta que se trasta dun
terraplén, un talud, situado na baixada ó camping e ás urbanizacións que hai alí, e a pesares de tratarse
dun espazo público hai que ter un ritmo á hora de utilizar os medios municipais de desbroce que non
permiten que todos se podan atender ó mesmo tempo. Esa foi a resposta que se lle diu a este veciño
indicándolle que estaba programada a súa realización, que non era posible facelo inmediatamente,
tampouco había unha perigosidade, había herba, sen mais, no talud. Pero hai un ritmo de limpezas de
cunetas, de márxe de vías, de camiños, de espazos públicos, seguindo un certo orden e tendo en conta
os medios limitados que se teñen. Non houbo desatención, na medida en que se lle fixeron ao interesado
estas observacións directamente polo propio concelleiro.

2ª.- ¿Cales son as medidas que puxo en marcha a administración municipal
para instar aos veciños/as ao desbroce e acondicionamento das parcelas do perímetro
urbano, para manter o chan e a biomasa vexetal nas condicións precisas para evitar
un incendio, nos distintos núcleos de poboación do noso termo municipa?
Responde o Alcalde sinalando que, a raiz dos incendios do ano 2006, houbo un plan
extraordinario de limpeza dos perímetros de todos os núcleos de poboación, cunha subvención que
se lle concedu aos concellos, desde entonces o concello está requerindo a todos os propietarios que
están nesa situación pero recoñecendo que a problemática cada vez é mais complexa pola propia
situación das propiedades e ó mesmo tempo facendo un plan de rozas e limpezas para contribuir co
limpeza dos espazos públicos, como antes se dixo que permite que as vias e camiños municipais
manteñan o estado de conservación. En relación ós particulares o requerimento é mais inmediato, a
miudo incluso con atestado da Policia Local requerindo a limpeza. Tamén hai que recordar, sinala, as
dificultades de notificación aos propios interesados.

3ª.- En relación có compromiso asumido pola Concelleira de Turismo có Caravaning Club
Yacart, de crear unha área para autoracaravanas no termo municipal de Allariz, interesa
coñecer o seguinte:
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¿Son de titularidade municipal os terreas aludidos?
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ACTA DO PLENO

En relación con esta cuestión que nada beneficia a imaxe pública do noso Concello, cómpre
saber:

O ¿En qué lugar do Concello está previsto executar esta iniciativa?
o ¿A canto ascendería o investimento preciso para poder levala a cabo?
Responde o Alcalde sinalando que a existencia do camping municipal, as magníficas instalacións,
clasificado como de 1ª categoría, tennos feito reacios a realizar esa área. Non obstante, tendo en
conta a afectación de espazos sesibles, o Arnado é habitualmente ocupado por caravanas. Está en
estudio a posibilidade de mellorar, no propio camping a posibilidade de tratamento, que podría ser
un lugar adecuado, pero estando sen concretar os outros aspectos en cuanto a cuantía e demais.

4ª.- Mediante resolución do 18 de maio de 2017, a Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural deu a coñecer a asignación de 45.000 € correspondente ao noso concello dentro do Plan de
camiños municipais 2017-2018. En relación con esta cuestión formúlase a seguinte cuestión:

Responde o Alcalde sinalando que, ainda tendo o concello publicacións e unha actividade que
podería ser merecente desa financiación, dada a escasa cuantía, como algunhas outras, estase
sendo selectivos á hora de facer tramitacións deste tipo de convocatoiras porque implican unha
sobrecarga moi forte nos servizos municipais para un rendemento moi insignificante. Tense
demandado, mesmo pola propia Fegamp, que houbera un fondo non finalista que permitira que os
concellos recibiran unha cantidade programada anual para invertir nas diferentes áreas da súa
competencia e non ter que estar tramitando permanentemente peticións de subvencións,
xustificancións das mesmas… total para cobrar cantidades no entorno de mil euros. Entendemos que
non paga a pena. Priorízanse aquelas que teñen que ver con emprego ou actividades de maior
relevancia, o concello solicítaas.

6ª.- A Consellería de Economía, empresa e Industria publicou a Orde do 2 de maio de 2017
pola que se regulan as axudas e subvencións para o fomento
do emprego e mellora da
empregabilidade
no ámbito
de colaboración
coas entidades locais. En relación con esta
convocatoria interesa saber si foi debidamente cursa e con qué finalidade.
Responde o Alcalde sinalando que sí, foi cursada, o que pasa é que esa convocatoria, igual
que algunhas outras son demasiado rimbombantes para os resultados municipais porque sirve para
contratar un socorrista durante dous meses. Houbo un tempo en que a posibilidade de fomentar o
emprego, e esta é unha necesidade importante que debería atender a Xunta de Galicia. Por esa via
tíñamos a posibilide de facer contratacións temporais para prestar servizos, para programas
especiais de desbroce ou limpeza no medio rural ou para pequenas obras; hoxe en día o único que
hai por esta vía son aquelas que teñen que ver con emerxencias, neste caso, a contratación dun
socorrista durante dous meses. En definitiva, está solicitada e concedida.

7ª.- Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital convocou o programa de axudas
para actuacións de renovación das instalacións de alumeado exterior municipal,mediante
a Resolución do 17 de abril de 2017.
En relación con esta convocatoria, no caso de que fose tramitada polo noso concello,
cómpre coñecer onde se ten previsto actuar para mellorar a eficiencia enerxética.
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5ª.- Optou o Concello de Allariz a subvención para a promoción do uso da lingua
galega, publicada pola Orde do 6 de abril do ano en curso, da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria?
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Responde o Alcalde sinalando que a estas alturas está redactado o proxecto técnico, se ben
hai que precisar que a subvención non cubre o 100% do custe da obra, hai que pagar o 21% do Ive,
mais o custe de redacción do proxecto. Vanse incluir, de acordo con criterios dos servizos técnicos
municipais, aquelas pistas que a estas alturas xa necesitan un reasfaltado; iniciárase no seu día o
reasfaltado do acceso a Meire dende As Laxas cunha pavimentación de aglomerado en frio que
permitiu mellorar sensiblemente ese camiño cunha perspectiva de duración mais longa, entonces
era unha cuantía superior. Niste caso, a cuantía, 45,560,00 €, está distribuida en dúas anualidades
de 22.780,00€ cada unha no 2017 e 2018. O que se fixo foi priorizar, dado a estado de conservación,
e dado que daba continuidade a esa primeira intervención vaise continuar co asfaltado a pista desde
Meire-Vilar de Flores-Santo Estevo e Casas Novas.

ACTA DO PLENO

¿Cal é a actuación desenvolta polo Concello de Allariz en relación con esta subvención?

Responde o Alcalde sinalando que se está en contacto co IDAE, estase redactando neste
momento a proposta, tendo en conta que ten certa complexidade. Afortunadamente o concello tiña
xa actualizada unha enquisa que recollía a situación xeográfica dos puntos de luz e o que estamos
facendo é unha proposta para sustituir todas as luminarias do Casco Histórico, dado o nivel de
consumo que é unha parte importante do total. A convocatoria é aberta e hai posibilidades de
entrar, nos próximos meses seguramente xa estará presentada unha vez que se ultime o proxecto.

8ª.- O Concello de Allariz presentou dous proxectos que contan con informe favorable
do Grupo de Desenvolvemento Rural Limia - Arnoia (GDR-10).



En qué consiste cada un deles?



E cal é a finalidade dos mesmos?

Responde o Alcalde sinalando que o concello tiña dúas propostas, orientadas como accións non
productivas, pero ao mesmo tempo de dinamización do medio rural. Unha ten que ver coas
excavacións que se están realizando en Armea e que están tendo unha trascendencia que supera
con moito o ámbito municipal, cun xacemento arqueolóxico extraordinario no Castro de Armea que
se incorpora á riqueza que ten Santa Mariña de Augas Santas, cun gran potencial; o segundo ten que
ver, na área de medio ambiente, con un complemento na actividade de reciclaxe da materia
orgánica e tamén con cuestións medio ambientais. Lamentablemente, ainda que as bases da Xunta
establecían que o 30 de xuño tiñan que estar dictaminados por Agader os proxectos, sen embargo o
GDR, do que o concello forma parte da súa directiva, ainda non pudo resolver porque non foron
dictaminados por Agader.

B) Presentadas oralmente na propia sesión
Pola portavoz do grupo municipal do PsdeG-PSOE, Zaida Auxiliadora Rodriguez Camba,
formula a seguinte:

Saber se o concelleiro de medio ambiente se autorizou a colocación dunha
bandeira do BNG nunha instalación municipal recentemente concesionada, en concreto
no quiosco da Acearrica.
Responde o Alcalde sinalando que se contestará por escrito a esta pregunta. Aclara non
obstante que o Rogos e Preguntas son á alcaldía, non se permite o interrogatorio aos concelleiros.

Para terminar, a portavoz recórdalle ao Sr. Alcalde que ten pendiente de contestar por escrito
varios temas sobre os usuarios do hortos urbanos (información solicitada o 15 de maio); os
resultados da enquisa feita ós visitantes na Semanda Santa e as publicacións do Foro
Boi. Tamén quere saber de qué Administración é a competencia a rúa Emilia Pardo Bazán posto que
a ponte de San Isidro cada vez que chove formanse charcos que provocan molladuras para os
viandantes polo tránsito dos coches.
Responde o Alcalde sinalando que, en relación á documentación que está pendente de remitir,
recoñece que houbo un esquecemento.
En relación co Foro Boi é unha iniciativa que non ten que ver co Concello senón coa Asociación
Xan de Arzúa e polo tanto o concello non ten competencia.
Sobre as outras cuestións non hai dificultade en facerlla chegar rápidamente.
Sobre a antiga estrada, hoxe rúa Emilia Pardo Bazán, o concello asinou un convenio polo que a
estrada, entre a ponte e Roimelo, o concello asumiu a súa titularidade, e desde a ponte ata Gundiás
é da Xunta de Galicia. A propia Conselleira, nunha recente visita, comprometeuse a asinar un
convenio no que, de partida o concello era partidario de excluir a ponte polas dificultades que pode
ocasionar en canto á mantemento. A resposta concreta é que a titularidade é da Conselleria de
Infraestructuras e Vivenda.
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En qué estado de tramitación se encontran eses dous proxectos presentados?
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En relación con este asunto,

10.2 Rogos.
Solicita que se lle facilite unha relación de todas as asociacións e entidades de
Allariz que reciben axudas ou subvencións municipais, e a cargo de qué partida orzamentaria
se conceden, ¿abonouse o corresondente ó ano 2016?, ¿Cando se fan efectivas as axudas a estes
colectivos no 2017?.
Tomase en consideración. Non obstante, o relativo ás subvencións as nominativas figuran no propio
orzamento, nas bases de execución: Banda de música (12.000 €), ANDREA (3.000 €) E Fundación
Xan de Arzúa (3.000 €).
E non tendo mais asuntos que tratar, o Sr. Alcalde, dando por terminada a sesión, ordenou o seu
levantamento, ás vinteunha horas e dezanove minutos do mesmo dia do seu comenzo, do que eu, como
Secretario, certifico e dou fe.
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