
Acta nº 2/2015
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN DO CONCELLO DE MOAÑA
CELEBRADA O DÍA 29 DE XANEIRO DE 2015

En Moaña, o 29 de xaneiro de 2015,
xoves,  ás  20.00  horas  no  salón  de
plenos  da  Casa  do  Concello,  tras  a
convocatoria para o efecto, reúnense,
en primeira e pública convocatoria, os
señores  concelleiros  e  as  señoras
concelleiras  que  se  relacionan  na
marxe co obxecto de celebrar sesión
ordinaria do Pleno da Corporación do
Concello de Moaña.

A  todos/as  os/as  asistentes
entregóuselles  copia  da orde  do  día,
cos asuntos para tratar, poñéndose á
súa  disposición  o  expediente  da
sesión  e  cumprindo  os  trámites
esixidos pola normativa vixente. 

Estando presente o quórum necesario,
o  Sr.  presidente  declara  validamente
constituída a sesión. 

ORDE DO DÍA

1º.- Aprobación,  se  procede,  da  acta  da
sesión anterior
 2º.- Información  sobre  o  cumprimento

ou estado  da  xestión  das  mocións
presentadas  polas  asociacións  ou
entidades rexistradas.

 3º.- Resolucións da Alcaldía.
 4º.- Aprobación do expediente de expropiación vial II Golf Domaio e solicitude de prevalencia.
 5º.- Delegación na Deputación Provincial de Pontevedra – Oral das facultades de xestión e recadación das

multas de tráfico.
 6º.- Designación representante da corporación no consello escolar do CEIP Plurilingüe Tirán.
 7º.- Moción do colectivo “Touradas fóra de Pontevedra” sobre declaracións varias en canto a festexos

taurinos no Concello de Moaña.
  8º.- Moción do colectivo “Touradas fóra de Pontevedra” contra espectáculos circenses con animais.
  9º.- Moción da Federación de AA.VV. de Moaña “A Chamusca” en relación ao desenvolvemento da finca

do Real
10º.-  Moción do grupo BNG para demandar a creación dos consellos de saúde das áreas sanitarias.
11º.-  Moción  do  grupo  BNG  para  realizar  actividades  que  promovan  o  coñecemento  da  obra  e  do

compromiso de Rosalía de Castro, a comezar pola súa defensa do galego.
12º.- Rogos e preguntas.

 
1º.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
 
O  Sr.  presidente  dá  conta  do  borrador  da  acta  da  sesión  anterior,  correspondente  á  sesión
ordinaria que tivo lugar na data do 26 de decembro de 2014, e pregunta se algún membro da
Corporación desexa formular observacións ou rectificacións a esta. 

Intervén Dona Rosa Solla quen indica que na páxina 11, na intervención de dona Rosa Solla,
débese suprimir a expresión “pide colaboración”, e na páxina 14, no punto de rogos e preguntas,
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na primeira intervención do Sr. Alcalde debe figurar: “se vai facer segundo Augas de Galicia”.

Sometido o borrador da acta a votación, é aprobada, por unanimidade dos dezaseis membros
presentes, de dezasete que compoñen a Corporación, a acta correspondente á sesión ordinaria da
data 26 de novembro de 2014, incluíndo as seguintes correccións, na páxina 11, na intervención
de dona Rosa Solla, débese suprimir a expresión “pide colaboración”, e na páxina 14, no punto de
rogos e preguntas, na primeira intervención do Sr. Alcalde debe figurar: “se vai  facer segundo
Augas de Galicia”.

2º.-           INFORMACIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO OU ESTADO DA XESTIÓN DAS MOCIÓNS
PRESENTADAS POLAS ASOCIACIÓNS OU ENTIDADES REXISTRADAS

O Sr. Alcalde  informa das  xestións  das mocións  presentadas polas asociacións ou  entidades
rexistradas,  así  como as  datas  nas  que  se  remitiron.  Informa que  a  moción  presentada  pola
Asociación A Chamusca en relación ao paseo da Seara, remitiuse ao Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, e as Mocións do BNG sobre a tarifa eléctrica e sobre os novos
contratos con Sogama, remitíronse a Presidencia da Xunta de Galicia.

O Pleno da Corporación queda ao corrente.

 3º.-          RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA

Dáse conta das resolucións da Alcaldía comprendidas entre a número 515, do 23/12/2014, e a
número 21, da data 26/01/2015.

O Pleno da Corporación queda ao corrente.

4º.-           APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  VIAL  II  GOLF  DOMAIO  E
SOLICITUDE DE PREVALENCIA

O asunto foi ditaminado pola Comisión Informativa de Contas, Facenda, Persoal, Réxime Interior e
Emprego realizada o día 25/11/2014.

Consta no expediente a proposta da Alcaldía que literalmente di: 

PROPOSTA DA ALCALDÍA

De conformidade co disposto no artigo 6.1 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais
en  man  común  de  Galicia,  procede  solicitar  da  Dirección  Xeral  de  Montes  e  Infraestruturas
Forestais da Consellería de Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia, a DECLARACIÓN DE
PREVALENCIA  da  utilidade  pública  do  VIAL  2  de  CONEXIÓN  cos  SISTEMAS  XERAIS  da
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL GOLF DOMAIO -SAU A-7-  de  DOMAIO (MOAÑA),  sobre  os
terreos  pertencentes  á  XUNTA  DE  MONTES  VECIÑAIS  EN  MAN  COMÚN  DE  DOMAIO
(MOAÑA), afectados polo trazado do devandito vial.
O citado vial 2, xunto cos Viais 1 e 3, encóntranse previstos no PLAN PARCIAL RESIDENCIAL
GOLF  DOMAIO  SAU  A-7,  de  DOMAIO  (MOAÑA),  aprobado  definitivamente  pola  Comisión
Provincial de Urbanismo de Pontevedra o 12 de febreiro de 1993 (BOP do 6 de abril e do 31 de
agosto de 1993).  O devandito  Plan parcial  cos referidos Viais  foi  incorporado á Revisión das
Normas subsidiarias aprobada polo Pleno municipal, en virtude da disposición transitoria 3ª da
revisión, o 5 de febreiro de 1996 (BOP 29.05.1996). Os Viais considéranse tamén no PROXECTO
DE URBANIZACIÓN do devandito ámbito de actuación, aprobado definitivamente polo Pleno do
Concello de Moaña o 29 de abril de 1998, sendo aprobado definitivamente o REFUNDIDO do
devandito PROXECTO DE URBANIZACIÓN pola Xunta de Goberno Local de data 27 de xullo de
2009 (Expte. 295/08), e aprobado o MODIFICADO do PROXECTO DE URBANIZACIÓN do VIAL
2 pola Xunta de Goberno Local do 1 de xullo de 2011. Finalmente, na data 25 de outubro de 2012
foi aprobado definitivamente polo Pleno municipal o Estudo de Detalle do ámbito e publicado o
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acordo de aprobación e as súas ordenanzas no BOP n.º 162, do 26 de agosto de 2013. Con data
27/11/2014, o Pleno da Corporación acordou solicitar á Consellería de Medio Rural e do Mar a
declaración  de  prevalencia  do  interese  público  do vial  2  de  conexión cos  sistemas xerais  da
urbanización residencial Golf Domaio -SAU a-7-, e con esa data presentan proxecto modificado do
dito Vial. Posteriormente, con data 19/01/2015, achéganse tres copias do proxecto redactado polo
arquitecto don Francisco Márquez Taín, promovido pola Xunta de Compensación U.E. Residencial
Golf Domaio (MOAÑA), visado polo COAG de data 27/11/2014, no que se inclúe un novo plano
visado con data 14/01/2015, e copia dixital. 
O vixente PXOM de Moaña é aprobado definitivamente de forma parcial na data 13 de xullo de
2011 (DOG n.º  146,  do 1  de agosto  de 2011),  recollendo  integramente  o  mesmo ámbito  de
actuación e os viais de acceso e conexión cos sistemas xerais.
O artigo 98 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural  de Galicia,  dispón que "A aprobación dos instrumentos de ordenación urbanística levará
consigo a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos
afectados  aos  fins  de  expropiación  ou  imposición  de  servidumes",  polo  que  aprobados
definitivamente e en vigor o Plan parcial e o Proxecto de urbanización, está acreditada a utilidade
pública e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados polo trazado do citado Vial 2,
e, polo tanto, a prevalencia do interese público que representa o devandito vial de conexión da
urbanización cos sistemas xerais sobre os terreos da Comunidade de Montes en Man Común
afectados polo trazado dos devanditos viais.
O citado art.º 6.1 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común de Galicia,
dispón  que:  "1.  Os  montes  veciñais  só  poderán  ser  obxecto  de  expropiación  forzosa  ou
impoñérselles servidumes por causa de utilidade pública ou interese social prevalentes aos dos
propios montes veciñais.". Á súa vez, o art.º 6.2 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que
se aproba o Regulamento para a execución da mencionada Lei 13/1989, do 10 de outubro, de
montes veciñais en man común, dispón que: "Unha vez iniciado o expediente de expropiación, e
completado  coa  memoria  xustificativa  e  a  descrición  do  terreo  de  que  se  trate,  remitirase  á
Consellería  de  Agricultura,  Gandaría  e  Montes  para  que  se  enxergue  deste  á  comunidade
afectada, por  conduto da delegación provincial  correspondente,  que procederá a informalo no
termo dun mes,". Polo demais, é indiscutible, segundo establece o aptdo. 1 do citado art.º 6 do
Decreto 260/1992, a posibilidade de expropiación forzosa dos montes veciñais en man común "por
causa de utilidade pública ou interese social prevalente ás do propio monte".
Como considera o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Salga do Cont.-Ad.Secc. 1ª), Sentenza
núm. 868/2004, do 24 novembro -RJCA 2005- 617- a iniciación do expte. de expropiación forzosa
é presuposto da solicitude de declaración de prevalencia da utilidade pública.
En consecuencia, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
PRIMEIRO.-  Aprobar o Proxecto modificado número 2 de expropiación polo sistema de taxación
conxunta dos bens e dereitos afectados pola apertura do vial número 2, da data xaneiro de 2015,
redactado polo arquitecto don Francisco Márquez Taín, promovido pola Xunta de Compensación
U.E. Residencial Golf Domaio (MOAÑA), visado polo COAG da data 27/11/2014 e 14/01/2015,
deixando sen efecto o acordo adoptado polo Pleno da Corporación da data 27/11/2014 sobre o
dito vial. O Plan Parcial Residencial Golf Domaio SAU. A-7, de Domaio (Moaña), foi aprobado
definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo de Pontevedra o 12 de febreiro de 1993
(BOP do 6 de abril e do 31 de agosto de 1993), e o Proxecto de urbanización do devandito ámbito
de actuación, aprobado definitivamente polo Pleno do Concello de Moaña o 29 de abril de 1998,
polo  que  unha  vez  aprobados  definitivamente  e  en  vigor  o  Plan  parcial  e  o  Proxecto  de
urbanización, está acreditada a utilidade pública e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos
afectados polo trazado do citado Vial 2, conforme recolle o artigo 98 da Lei 9/2002.
SEGUNDO.-  Solicitar  á  Consellería  de  Medio  Rural  e  do  Mar  da  Xunta  de  Galicia  a
DECLARACIÓN DE PREVALENCIA do interese público do vial 2 de conexión cos sistemas xerais
da  Urbanización  Residencial  Golf  Domaio  –SAU A-7-  de  Domaio  (Moaña),  sobre  os  terreos
pertencentes á Xunta De Montes Veciñais en Man Común de Domaio (Moaña), afectados polo
trazado do devandito  vial,  segundo o art.º  6.1  da Lei  13/1989,  do 10 de outubro,  de montes
veciñais en man común de Galicia.
TERCEIRO.-  Remitir copia do dito acordo á citada Consellería do Medio Rural e do Mar. 
CUARTO.- No caso de que se emita informe favorable sobre a dita prevalencia, continúese a
tramitación do expediente de expropiación dos bens e dereitos necesarios. 
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Sometido o tema a votación,  o Pleno da Corporación, por unanimidade dos dezaseis membros
presentes,  do  PP,  BNG  e  PS  de  Galicia-PSOE,  dun  total  de  dezasete  que  compoñen  a
Corporación, acordan:

PRIMEIRO.-  Aprobar o Proxecto modificado número 2 de expropiación polo sistema de taxación
conxunta dos bens e dereitos afectados pola apertura do vial número 2, de data xaneiro de 2015,
redactado polo arquitecto don Francisco Márquez Taín, promovido pola Xunta de Compensación
U.E. Residencial Golf  Domaio (MOAÑA), visado polo COAG da data 27/11/2014 e 14/01/2015,
deixando sen efecto o acordo adoptado polo Pleno da Corporación da data 27/11/2014 sobre o
dito vial. O Plan Parcial  Residencial  Golf  Domaio SAU A-7, de Domaio (Moaña), foi  aprobado
definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo de Pontevedra o 12 de febreiro de 1993
(BOP do 6 de abril e do 31 de agosto de 1993), e o  Proxecto de urbanización do devandito ámbito
de actuación, aprobado definitivamente polo Pleno do Concello de Moaña o 29 de abril de 1998,
polo  que  unha  vez  aprobados  definitivamente  e  en  vigor  o  Plan  parcial  e  o  Proxecto  de
urbanización, está acreditada a utilidade pública e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos
afectados polo trazado do citado Vial 2, conforme recolle o artigo 98 da Lei 9/2002.

SEGUNDO.-  Solicitar  á  Consellería  de  Medio  Rural  e  do  Mar  da  Xunta  de  Galicia  a
DECLARACIÓN DE PREVALENCIA do interese público do Vial 2 de conexión cos sistemas xerais
da  Urbanización  Residencial  Golf  Domaio  –SAU  A-7-  de  Domaio  (Moaña),  sobre  os  terreos
pertencentes á Xunta de Montes Veciñais en Man Común de Domaio (Moaña), afectados polo
trazado do devandito  vial,  segundo o art.º  6.1  da Lei  13/1989,  do 10 de outubro,  de montes
veciñais en man común de Galicia.

TERCEIRO.-  Remitir copia do dito acordo á citada Consellería do Medio Rural e do Mar. 

CUARTO.- No caso de que se emita informe favorable sobre a dita prevalencia, continúese a
tramitación do expediente de expropiación dos bens e dereitos necesarios. 

 5º.-          DELEGACIÓN  NA  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  PONTEVEDRA  –  ORAL  DAS
FACULTADES DE XESTIÓN E RECADACIÓN DAS MULTAS DE TRÁFICO

O Sr. Alcalde propón a retirada do punto da orde do día por estar o expediente incompleto. 

 Don  Odilo  Barreiro  indica  que  lle  chama  a  atención  e  repróchalle  que  non  traia  o
expediente sen telo rematado. Hai un informe de Intervención desfavorable. Supón unha ineficacia
do equipo de goberno. Iamos axudalo porque entendiamos que eran máis os pros que os contras,
pero  vostede  propón  retiralo.  Se  fixese  os  orzamentos  non  habería  informe  de  Intervención
desfavorable e non habería que retiralo. Se fai ben as cousas, apoiarémolo. 

Sometida a retirada do asunto da orde do día, o Pleno da Corporación,  por unanimidade dos
dezaseis membros presentes,  do PP, BNG e PS de Galicia-PSOE, dun total de dezasete que
compoñen a Corporación, acordan retirar o punto da orde do día. 

 6º.-          DESIGNACIÓN REPRESENTANTE DA CORPORACIÓN NO CONSELLO ESCOLAR DO
CEIP PLURILINGÜE TIRÁN

O asunto foi ditaminado pola Comisión Informativa de Servizos, Obras, Mobilidade, Transportes,
Seguridade  Cidadá,  Relacións  Veciñais,  Cultura  e  Patrimonio,  Xuventude,  Mancomunidade  e
Protección Civil realizada o 18/01/2015.

O Sr. Alcalde dá lectura á proposta da Alcaldía que literalmente di: 

O Sr. Alcalde dá conta á Comisión do escrito presentado polo director do CEIP Plurilingüe de
Tirán, D. Ismael Pérez Pérez, para designar representante municipal, polo que se propón que no
próximo Pleno se designe a concelleira do BNG, dona ARACELI GESTIDO RODRÍGUEZ, como

4



membro de dereito no Consello Escolar do CEIP Plurilingüe de Tirán. 

Sometido o tema a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos dezaseis membros
presentes,  do  PP,  BNG  e  PS  de  Galicia-PSOE,  dun  total  de  dezasete  que  compoñen  a
Corporación, acordan:

Designar a concelleira do BNG dona ARACELI GESTIDO RODRÍGUEZ como membro de dereito
no Consello Escolar do CEIP Plurilingüe de Tirán. 

 7º.-          MOCIÓN  DO  COLECTIVO  “TOURADAS  FÓRA  DE  PONTEVEDRA”  SOBRE
DECLARACIÓNS VARIAS EN CANTO A FESTEXOS TAURINOS NO CONCELLO DE MOAÑA

Coa  data  19/12/2014,  rexistro  de  entrada  número  8216,  dona  Antía  Marinho  Ribadulha,  en
representación  do  colectivo  “Touradas  Fóra  de  Pontevedra”,  presentou  unha  moción,  que
literalmente di: 

«Eu, Antía Marinho Ribadulha, maior de idade, con DNI  35.313.265-P,  e domicilio a efecto de
notificacións no correo electrónico  touradasforadepontevedra@gmail.com, e enderezo físico na
rúa Dinamarca, número 66, C.P. 36162 de Pontevedra, en representación do colectivo “Touradas
Fóra de Pontevedra”.
EXPOÑO:
Tendo en conta que o Parlamento de Galicia hai pouco tempo aprobou a modificación da Lei
1/1993,  de  13  de  abril,  de  Protección  de  Animais  Domésticos  e  Salvaxes  en  Cautividade.
Modificación instada polo Colectivo Libera, a través da sinatura de máis de 117.000 ciudadáns e
que Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) se encargou de apadriñar para levar ao Parlamento,
pero  xa  que  esta  modificación  aínda  sendo  importante  se  limita  a  cambiar  o  apartado  das
sancións pecuniarias  e dalgunas disposicións finais; vense traducir no aumento das sancións
contra o maltrato animal, deixando baleiro de contido todo o que non contiña a citada Lei e que
segue sen ser modificado pola clase política, polo que deben ser os Concellos como primeros
representantes do pobo os que se fagan eco das súas reivindicacións.
Mencionar  que,  se  ben  Galicia  ten  unha  Lei  de  Protección  dos  Animais,  está  moi  lonxe  da
Declaración  Universal  dos  Dereitos  dos  Animais.  Esta  Declaración  foi  adoptada  pola  Liga
Internacional dos Dereitos do Animal en 1977, que a proclamou ao ano seguinte. Posteriormente,
foi  aprobada pola  Organización das Nacións Unidas (ONU) e  pola  Organización das Nacións
Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO).  Na dita Declaración dise que “ningún
animal será sometido a malos tratos nin actos crueis. Se é necesaria a morte dun animal, esta
debe ser  instantánea,  indolora  e  non  xeradora  de angustia”  (Art.  3).  Como podemos ver,  as
touradas incumplen en toda a súa extensión a normativa internacional.
Considerando os numerosos estudos científicos que din que os animais son seres dotados de
sensibilidade non só física,  senon tamén psíquica,  é  dicir,  son seres  sensibles,  que sofren  e
queren vivir, así como que teñen vidas emocionais y mentais complexas, que debemos respectar.
Tendo  en  conta  que  comunidades  como  as  Illas  Canarias  e  Cataluña  xa  aprobaron  as
modificacioóns  lexislativas  necesarias  para  eliminar  a  excepción  normativa  que  posibilita  a
realización de touradas, os representantes políticos nos Concellos tamén teñen que mostrar unha
postura clara e decidida a favor da abolición dunha actividade, a tauromaquia, baseada na tortura
e na agonía dun animal como parte dun ocio cruento. Tamén decenas de Concellos ao longo da
xeografía española, incluídos varias vilas galegas, aprobaron iniciativas semellantes apoiando as
reivindicacións da cidadanía reclamando o fin destas actividades violentas.
O 86% das galegas e dos galegos non quere a celebración de festexos taurinos nin que nos
mesmos  sexan gastados fondos públicos  en  forma de  patrocinio  ou  de subsidio,  nin  que  se
subvencionen  xornadas  para  tratar  de  convencer  á  cidadanía  de  que  se  trata  dun  costume
arraigado e sen sufrimento para os animais.
Entendendo que nun contexto de crise socioeconómica como a que está sufrindo a cidadanía,
resulta  unha  indignidade  moral  absoluta  seguir  dedicando  fondos  públicos  á  pervivencia,
promoción e impulso dos festexos taurinos, mentres cada vez máis familias están en niveis de
exclusión  social,  non  sendo este  Concello  alleo  a  tal  crise   polo  que  non  debería  dudar  en
adherirse ás propostas seguintes, por solidariedade cos animais, cos seus veciños e co resto de
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galegos que  desexan que o maltrato en xeral sexa erradicado da sociedade
E POR ISO PROPOÑEMOS,
PRIMEIRO. Despois  dos trámites  legais  oportunos se leven ao Pleno Municipal  as seguintes
declaracións co  propósito de que sexan aprobadas.
SEGUNDO. Declarar que o Concello de Moaña é contrario á celebración de festexos taurinos.
TERCEIRO.  Que   o  Concello  de  Moaña  non  participe,  de  forma  directa  ou  indirecta,  na
realización, impulso ou promoción de festexos taurinos, incluíndo a publicidade de festexos no seu
territorio.
CUARTO.  Comprometerse  a  divulgar  a  Declaración  Universal  dos  Dereitos  dos  Animais,
recalcando  os  seus  dereitos  a  recibir  atención,  coidados  e  protección,  entre  os  cidadáns  do
Concello e en particular entre a poboación escolar.
QUINTO. Instar á Xunta de Galicia a eliminar o apartado segundo do Artigo 5º da Lei 1/1993, de
Protección de Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade.
SEXTO.  Manifestar  a  adhesión  do  Concello  de  Moaña  á  Rede  de  Municipios  Galegos  pola
Abolición.
SÉTIMO. Notificar este acordo á Diputación Provincial e á Xunta de Galicia, instando a ambas as
institucións a traballar para poñer fin a esta actividade cruenta cos animais.
OITAVO. Informarnos coa debida antelación do día da celebración do Pleno no que se van debater
estas Declaracións e facilitarnos o acordo posterior adoptado.
En Pontevedra a 19,de  Decembro de  2014 
Asinado: ANTÍA MARINHO RIBADULHA DNI: 35.313.265-P»

 Dona Antía Marinho explica que no anuario do Ministerio de Cultura di que no ano 2009 se
celebraron quince festexos taurinos, no 2010 baixaron a oitos e no 2011 igual, polo que o
0,8% da poboación galega asistiu a festexos taurinos fronte ao 2% do ano 2002.
A Xunta  de Galicia,  na exposición  de motivos da Lei  sobre a  protección dos animais
domésticos  e  salvaxes  en  catividade  fala  da  protección  dos  animais.  Encárgalles  ás
corporacións locais que deben regular esta cuestión. Outros concellos, como Cangas e
Bueu, tamén se sumaron a isto. Gustaríanos que simbolicamente se tivese sensibilidade
cos animais. José Antonio Cancelas Rivera foi condenado por maltratar a un cabalo. Pide
sensibilidade con animais.

 Don Xosé M. Millán indica que os nacionalistas se declaran contrarios ás touradas. A Nosa
Terra recolleu un debuxo sobre a praza de touros de Pontevedra. Diferencia entre touros e
bois. Estamos en contra do espectáculo taurino, unha barbarie castelá, andaluza. Moaña
nunca maltratou os touros nin se mataron touros. Parece unha moción fóra de lugar e
extemporánea. Parécelle máis grave que hai trinta anos había un millón de vacas e agora
medio millón e iso si que lle parece denunciable. O tema da frota pesqueira, o sector do
metal o a situación da lingua galega. Non nos preocupan as touradas en Moaña. Hoxe
converter esta cuestión nunha cuestión de debate é flamenquismo. O BNG absterase e
que sexa o PP o que encargue a Rojoy e a Louzán a converterse en antitaurinos. Só
lembra que no ano 2001 os veciños de Bueu trouxeron a un señor con seis touriños.
Abstéñense polos termos nos que está escrita a moción.

 Dona Marta Freire di que aquí non hai touradas e non se destinan cartos públicos ás
touradas. Está fóra de contexto neste caso. Temos a sensibilidade de que se trata dun
espectáculo dantesco. Aquí non se fan touradas, polo que o PSOE coincide co BNG por
estar a moción descontextualizada.

 Don Jorge Santomé intervén para dicirlles que a moción non é do PP, pero vostedes
aproveitan para meterse co PP, non é do PP, limítense á moción. Nós non nos metemos
con vostedes.

 Un representante  das touradas di  que non se fala  diso,  respecta  os  argumentos  dos
grupos. Non se entendeu o espírito da moción e non entende o que se le entre liñas en
relación co que dixo o BNG e agradece que se debata.
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 Don X. Manuel Millán intervén para sinalar que si se pode ler entre liñas, a cidade de
Pontevedra  ocupou  liñas  e  liñas.  Discrepa  para  amosar  as  incoherencias  do  PP.
Aproveitaremos para criticar o PP.

Sometido o tema a votación, o Pleno da Corporación, por oitos votos a favor, os do PP, e oito
abstención, do BNG e PS de G-PSOE acordan:

PRIMEIRO. Declarar que o Concello de Moaña é contrario a realizar festexos taurinos.
SEGUNDO. Que  o Concello de Moaña non participe, de forma directa ou indirecta, na realización,
impulso ou promoción de festexos taurinos, incluíndo a publicidade de festexos no seu territorio.
TERCEIRO.  Comprometerse  a  divulgar  a  Declaración  Universal  dos  Dereitos  dos  Animais,
recalcando  os  seus  dereitos  a  recibir  atención,  coidados  e  protección,  entre  a  cidadanía  do
Concello e en particular entre a poboación escolar.
CUARTO. Instar a Xunta de Galicia a eliminar o apartado segundo do artigo 5º da Lei 1/1993 de
protección de animais domésticos e salvaxes en catividade.
QUINTO.  Manifestar  a  adhesión  do  Concello  de  Moaña  á  Rede de  Municipios  Galegos  pola
Abolición.
SEXTO. Notificar este acordo á Deputación Provincial e á Xunta de Galicia, instando ambas as
institucións a traballar para poñer fin a esta actividade cruenta cos animais.
SÉTIMO. Facilitarnos o acordo adoptado no pleno.

  8º.-         MOCIÓN  DO  COLECTIVO  “TOURADAS  FÓRA  DE  PONTEVEDRA”  CONTRA
ESPECTÁCULOS CIRCENSES CON ANIMAIS

Coa  data  19/12/2014,  rexistro  de  entrada  número  8217,  dona  Antía  Marinho  Ribadulha  en
representación  do  colectivo  “Touradas  Fóra  de  Pontevedra”  presentou  unha  moción,  que
literalmente di: 

«Eu, Antía Marinho Ribadulha, maior de idade, con DNI  35.313.265-P,  e domicilio a efecto de
notificacións  no correo electrónico  touradasforadepontevedra@gmail.com, e enderezo físico na
rúa, Dinamarca, número 66, C.P. 36162 de Pontevedra,  en representación do colectivo “Touradas
Fóra de Pontevedra”.
EXPOÑO:
A sensibilización sobre o respeto dos animais levou á cidadania a demandar novas accions en
diferentes instancias normativas. O uso de animais en espectáculos é, talvez, unha das escenas
máis vergonzosas que teñen lugar no noso país, principalmente os circos, que ofrecen una imaxe
distorsionada do que é a fauna silvestre.
A  declaración  Universal  dos  Dereitos  dos  Animais  que  se  proclamou  en  1978  apoiada  pola
UNESCO, recolle no seu preámbulo que todos os animais teñen dereitos e que se debe ensinar
aos nenos e ás nenas a observar, comprender e querer ás mascotas. A Declaración consta de
catorce artículos,  nos que se recalcan os dereitos dos animais a recibir  atención,  coidados e
protección, así como a non sufrir malos tratos nin seren obxecto de trato cruel.
O seu artigo 4 di: a) “Todo animal pertencente a unha especie salvaxe ten dereito a vivir libre no
seu propio ambiente natural, terrestre, aéreo ou acuático e a reproducirse”. b) “Toda privación de
liberdade, mesmo aquela que teña fins educativos, é contraria a este dereito”.
Obviamente,  os  animales  “secuestrados”  nos  circos  non  disfrutan  do  amparo  do  artigo  4  da
Declaración Universal dos Dereitos dos Animais.
E se baixamos á nosa normativa Autonómica, a pesar do último cambio que sufriu a Lei 1/1993,
de Protección de Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade, os aspectos relativos aos dous
temas máis polémicos, como son as touradas e os animais salvaxes cativos nos circos, non foron
modificados.  Tanto é así  que nun mesmo apartado dun artigo da mencionada Lei faise unha
prohibición e á vez  autorízase o prohibido, nunha clara incongruencia normativa tratando un tema
tan delicado. Artigo 5  da Lei  1/1993 .  1” Prohíbese a utilización de animais en espectáculos,
pelexas,  festas  populares  e  outras  actividades  se  iso  pode  ocasionar  danos,  sufrimentos  ou
facerlles  obxecto  de  tratamento  antinatural.  Excepcionalmente  a  Consellería  de  Agricultura,
Gandería e Montes poderá autorizar espectáculos consuetudinarios nos que interveñan animais.”
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A vida dos animais nos circos  caracterízase polo seu illamento, castigo, medo e cativerio. As
exhibicións de animais nos circos tamén ofrecen unha mensaxe educativa negativa. Aínda que os
espectáculos circenses non amosen condutas de violencia explícita á vista dos espectadores, os
actos que os animais teñen que realizar durante toda a sua vida son antinaturais e para obrigalos
a  comportarse  desa  maneira,  contraria  á  sua  natureza,   sométenos  a  violentos  métodos  de
adestramiento baseados no castigo físico, a privación de alimentos e o afastamento dos seus
conxéneres.
Os animais que viven nos circos están obrigados a permanecer o resto das suas vidas privados
de  liberdade,  atados,  engaiolados  ou  encadeados  en  camións  de  traslado,  negándoselles
calquera  posibilidade  de  satisfacción  das  suas  necesidades etolóxicas  e  naturais.  A natureza
nómade dos circos e a vida constante de confinamento, privación de estimulación e frustración da
fauna, conduce aos animais a estados neuróticos e comportamentos repetitivos “estereotipados”,
como balancear a cabeza ou o corpo, repetir movementos circulares dentro da gaiola, e mesmo
poden chegar á automutilación.
Estes trastornos psicolóxicos chegan a provocar reaccións violentas que poden supoñer graves
riscos para as persoas no caso de accidente, extremo que sucede en moitas ocasións e do que
non son culpables precisamente os animais.
Un importante número de países e vilas de todo o mundo  (en Galiza: entre outros Ares, Teo,
Pobra do Brollón, Cangas, Dodro, Vedra, Viveiro, Vigo, Betanzos, Fene, Poio, Lugo, Foz, ....) xa
vetaron o uso de animais nos circos para garantir a sua protección e benestar, por considerar que
a sua exhibición e as condicións de vida que levan supoñen unha crueldade, ao mesmo  tempo
que incrementan o tráfico ilegal de animais procedentes da caza furtiva de especies protexidas.
Os circos usan os animais como reclamo do público infantil.  Cremos que os pequenos e as
pequenas deste país  son a sociedade do futuro e merecen unha educación baseada en valores
que inclúan o respecto polos seres vivos e polo seu contorno.
O pasado 4  de outubro  celebrouse  o Día Internacional  dos  Dereitos dos  Animais,  todos os
Concellos deberían facer campañas de sensibilización, xa que esta xornada naceu para recordar
que os animais son seres vivos cos seus dereitos, que non deben ser maltratados. Pero non só
nese día,  e é por iso e por todo o anterior que
PROPOÑEMOS
PRIMEIRO.- Despois dos trámites oportunos se leven ao Pleno Municipal as seguintes propostas
SEGUNDO.- Que o Concello de Moaña  non autorice nin promova ou ampare a instalación de
circos con animais no seu término municipal
TERCEIRO.- Declarar  o Concello de Moaña vila libre de circos de animais
CUARTO.- Que o Concello de Moaña non permita a instalación de publicidade de espectáculos
circenses con animais no seu término municipal
QUINTO.- Instar á Xunta de Galicia a modificar o artigo 5 da Lei 1/1993 de maneira que non se
poidan autorizar  de forma excepcional  pola Consellería  de Agricultura,  Gandería  e Montes os
espectáculos  consuetudinarios  nos  que  interveñan  animais,  nin  por  ningunha  Autoridada  o
Administración, quedando totalmente prohibida a súa utilización en espectáculos.
SEXTO.- Notificar este acordo á Xunta de Galicia, e aos firmantes desta proposta.
SÉTIMO.- Se nos informe con tempo suficiente do día e hora do pleno no que se van debater as
propostas mencionadas.
En Pontevedra, a 19  de Decembro de 2014. 
 Asinado:ANTÍA MARINHO RIBADULHA  DNI: 35.313.265-P»

 Dona  Antía  Mariño  explica  que  os  animais  de  circo  pasan  horas  e  semanas  de
adestramento e son torturados física e psicoloxicamente. Quítanos dos seu hábitat natural
e métenos en gaiolas pequenas e só para lucrárense eles. Piden sensibilidade de todos
para cos circos sen animais. Xa case ningún ten animais; hai máis de vinte concellos nos
que se acordou que nos estea permitido este tipo de circos.

 Dona María Martínez indica que si van apoiar esta moción pois os animais non son seres
inferiores e sofren en catividade e teñen estrés. Non temos necesidade de entretérmonos
co seu sufrimento. Hai maltrato pois se lles castiga e humilla.
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 Dona Marta  Freire  sinala  que isto  se vive no noso contexto  municipal.  Os circos con
animais son doutro tempo e apoia a moción.

Sometido o tema a votación, o Pleno da Corporación por unanimidade dos dezaseis membros
presentes, dun total de dezasete que compoñen a Corporación, acordan:

PRIMEIRO.- Que o Concello de Moaña non autorice nin promova ou ampare a instalación de
circos con animais no seu termo municipal.
SEGUNDO.- Declarar  o Concello de Moaña vila libre de circos de animais.
TERCEIRO.- Que o Concello de Moaña non permita a instalación de publicidade de espectáculos
circenses con animais no seu termo municipal.
CUARTO.- Instar a Xunta de Galicia a modificar o artigo 5 da Lei 1/1993 de maneira que non
poida  autorizar  de  forma  excepcional  a  Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e  Montes  os
espectáculos  consuetudinarios  nos  que  interveñan animais,  nin  ningunha  outra  autoridade  ou
Administración, quedando totalmente prohibida a súa utilización en espectáculos.
QUINTO.- Notificar este acordo á Xunta de Galicia e aos asinantes desta proposta.

  9º.-         MOCIÓN DA FEDERACIÓN DE AA.VV. DE MOAÑA “A CHAMUSCA” EN RELACIÓN
AO DESENVOLVEMENTO DA FINCA DO REAL

Coa  data  22/01/2015,  rexistro  de  entrada  número  379,  a  Federación  de  AAVV  A Chamusca
presentou unha moción, que literalmente di:

MOCIÓN PARA O PLENO DA CORPORACIÓN 
FEDERACION DE AAVV  “A CHAMUSCA” MOAÑA

Francisco Ferreira Lorenzo con DNI 35985637-K, domicilio a efectos de notificacións en O Fuxón, 5 A, 36958
Tirán, Moaña, na súa calidade de presidente da FEDERACIÓN DE AA.VV. DE MOAÑA “A CHAMUSCA”,
número 2004-117 2 (PO) no rexistro de asociacións  e con  CIF  G-36208296, presenta a seguinte moción
para ser tratada no vindeiro Pleno da Corporación:

DESENVOLVEMENTO DA FINCA DO REAL

Existe un consenso unánime entre Concello, Propietario, PXOM, veciñanza e cidadanía que cando a
Finca de Méndez Núñez (O Real) sexa urbanizada, se produza unha cesión do 70% aproximadamente da
súa superficie como zona verde para o barrio, así como o pazo, capela e pombal debidamente restaurados.

Esta finca atópase no presente, nun estado de total abandono: pazo en ruínas apuntalado polo
concello, descoido do xardín, cría de animais, condicións insalubres e perigo de indixencia e para a saúde
pública. Este desleixo das obrigas por parte dos propietarios é dobremente grave. Primeiro, polas obrigas de
conservación inherentes a todo titular dun ben inmoble. E segundo, porque a finca e os seus elementos están
catalogados como bens patrimoniais, e polo tanto, cómpre a súa completa preservación e posta en valor. De
feito, descoidar o patrimonio constitúe un atentado para o conxunto da sociedade.

A finca do Real enmárcase dentro do mal estado de todo o barrio. Por citar algúns exemplos, dos
que se notifica para que o concello actúe de oficio: o edificio a medio demoler en Ramón Cabanillas (enfronte
a Diz), outro a medio construír a carón (dende fai décadas en Batalla del Callao), 2 vivendas abandonadas na
mesma rúa (fronte á Bolera, a espera dunha promoción inmobiliaria), outra en Méndez Núñez (por riba de
Correos), outra en Lealtad (prevista para vivendas sociais, propiedade do Concello), un predio abandonado
dende  fai  décadas  en  Villa  de  Madrid,  e  un  recente  en  Almansa.  Hai  que  lembrar  que  neste  país  a
propiedade dos bens inmobles está supeditada á súa función social, e que os titulares non teñen dereito a
especular cos seus bens en prexuízo da sociedade. 

Pero hai  solucións,  que  pasan porque o  Concello  cumpra de  oficio  a  súa obriga de tutela  dos
propietarios  e  da  promoción  dos  desenvolvementos  urbanísticos  acordados.  Cómpre  lembrar  que  a
recualificación do barrio do Real soamente poderá pasar pola cesión de espazos nas fincas do Pazo e das
outras dúas que o separan do Con, ambas consensuadas entre administracións públicas e propietarios.

Por este motivo tráense ó pleno do Concello,  para a súa aprobación, se procede, os seguintes
puntos referidos á finca de Méndez Núñez (O Real):
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1- Que o Concello, a medio prazo, colabore e/ou promova o desenvolvemento urbanístico da
finca do Real, co obxectivo de conseguir a cesión definitiva da maioría do seu espazo como zona
verde. Complementario ó anterior, que se abra un proceso de participación social para a definición da
forma da urbanización de toda a finca, e se informe do estado actual e os novos pasos executados.

2- A curto prazo, de xeito inmediato, que o Concello realice as seguintes accións:

- Inste ó propietario a cumprir coas súas obrigas respecto ós seus bens.
- Inste a cumprir as súas obrigas en canto o patrimonio.
- Inste a cumprir coa función social dos bens inmobles.
- Solicite a cesión temporal da maior parte da finca para uso público, entanto non se ceda de

maneira definitiva.

Asdo. Francisco Ferreira Lorenzo

 
 Intervén  un  veciño  para  indicar  que  está  prevista  unha  urbanización  con  edificios  e

cederíase o 70% como zona verde. Hai consenso entre a veciñanza e o propietario co
compromiso de que non se ditate. Non hai interese do propietario de desenvolvelo. Debe
dárselle  uso e se non fai  nada sería  posible  sancionalo.  Está  en mal  estado o pazo.
Queremos que o Concello actúe de oficio. Hai abandono das parcelas. O Real é un barrio
sen servizos e zonas verdes. As alternativas son o Real e outro predio xunto ao Con e
eses desenvolvementos urbanísticos  contribuirían  a  mellorar  o  barrio.  Que o Concello
promova o desenvolvemento urbanístico do Real e que non se dilate no tempo. Que se
debatan as propostas das torres que se queren facer. No punto 2 sae un prazo curto e que
se inste ao propietario a non deixar abandonado o patrimonio e debe poñerse en valor e
que se inste a poñelo en uso. 
E sobre a cesión, ínstase a expropiación cando un propietario non o mantén segundo a lei,
pero  deberíase  negociar  co  propietario.  Poderíase  ceder  mentres  non  se  urbanice.
Poderíase ceder para uso público e darlle servizo á veciñanza. Podería ser interesante
para o propietario, que ten que limpar e manter o predio e eses gastos de rozadura e
mantemento pódeo facer a Administración pública.

 Don X. Manuel Millán indica que o BNG se vai abster por dúas razóns. Por unha banda,
consideran que a moción é extemporánea aos que gobernan, e no mes de maio teñen
eleccións e carece de sentido que uns concelleiros aproben unha moción cando algúns
deles non se van sentar nesta bancada; se fose presentada antes, poderíase prever o que
se  vai  facer.  Os  que  veñan  serán  os  que  deberán  estudalo.  O  Concello  ten  unhas
competencias e non ten sentido porque non ten capacidade para actuar, quen pode actuar
é o Goberno municipal, o PP, e non ten sentido que o que non fixeron nos corenta e catro
meses, vaian facelo en catro meses.
A segunda razón da abstención é que coñece o Real no Plan xeral e fai afirmacións na
moción que non se axustan á realidade e confunde a veciñanza. Non é aplicable o que
presenta,  é  inaplicable.  É  unha  expresión  de  vontade,  fala  de  interese  xeral.  Ese
urbanismo non é posible. vai por outras vías. Polo tanto, nin sequera o cumprimento do
réxime de protección é de aplicación. A Xunta de Galicia dedica 300.000€ á protección.
O pazo do Real custaría un millón e medio de euros e a Xunta dedica 300.000 e para toda
a provincia. Púidose salvar o pazo do Real. A xestión do Real foi un episodio moi triste, o
consenso do que fala  vostede,  non se conseguiu.  As últimas actuacións da Xunta foi
devolverlle os avais de 1.700.000€ que eran unha garantía que se lle devolveu ao anterior
propietario  sen  asinar  un  convenio  do  Plan  especial.  E  devolvéuselle  e  os  novos
propietarios  non  poden devolver  o  70% do  Real.  Non se  entenden as  actuacións  do
Goberno actual nos últimos catro anos.
Os únicos que denunciaron iso foi o BNG. Os novos propietarios pecharon o predio. No
ano 2010 caeunos o mundo enteiro porque o Sr. Alcalde non podía pechar o aparcadoiro.
Os problemas existían cando gobernamos nós. Agora pechouse o aparcadoiro e non hai
problemas de aparcamento. O Alcalde é capaz de aprobarlle a moción.
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 Dona Marta Freire comparte a necesidade na zona do Real de espazos públicos. Pero a
moción é inaplicable e non se poderá cumprir. Preferimos ser sinceros e como non se
pode levar a cabo, ímonos abster. Deberán contar con informes técnicos para aclarar, por
exemplo, o desenvolvemento urbanístico e aclararnos aspectos legais. É necesario, pois o
estado do predio é deplorable.

 Dona Susana Varela indica que o arquitecto municipal, Gumersindo Ferro, elaborou un
informe,  e  di  que  teriamos  que  coñecer  o  propietario  actual.  Envíanselle  escritos  ao
anterior propietario para a conservación. Unha arquitecta pediu información para o muro e
informóuselle sobre a licenza con autorización de Patrimonio. O Concello tería que poñer
o 50% da superficie. O predio do Real figura na cooperación para o desenvolvemento do
solo e non se podería facer como propoñedes, pois sería malversación de caudais.
Está de acordo con Millán porque é unha proposta inútil agora. Non se sabe nin que terreo
vai ser. Mandaráselle ao novo propietario para o seu ornato e salubridade. O aparcadoiro
era necesario pero como se fixo mal non se pediu autorización a Patrimonio e a sanción
pagouna o Concello. Débese cumprir co ornato e salubridade.

 Un veciño  indica  que  a  moción  inoportuna  cre  que  non  o  é.  Se  queren  coller  agora
vacacións ata maio é cousa de vostedes; non é inoportuna. A incorrección do escrito pode
ser para concretar, o próximo será de dez páxinas sobre as descualificación do Sr. Millán.

 Don X. Manuel Millán aclara que dixo que os soños non son realidade (salvo no mundo de
Peter Pan).

 O veciño di que a función social e sobre as obrigas dos propietarios está claro. O punto 2
é  sobre  xestión  urbanística.  Non  se  fala  do  sistema  de  cooperación.  Queda  á  súa
disposición no futuro corrixir os erros.

 Don X. Manuel Millán indícalle que non son catro meses, a capacidade de xestión, incluso
do Alcalde, son dous meses a partir do mes de abril. Cando se aproximan as eleccións,
por  prudencia,  non  se  fan  expedientes  complexos  fóra  do  trámite  normal.  É  unha
tramitación longuísima. Sobre o desenvolvemento urbanístico hai que saber do que se
está a falar e vostede non sabe de que está a falar. Non podemos ver a lúa ás 12 da mañá
no día máis luminoso do ano.

Sometido  o  tema a  votación,  o  Pleno  da  Corporación,  por  oitos  votos  en  contra,  do  Partido
Popular, e oito abstención, do BNG e PS de G-PSOE, acordan rexeitar a moción.

10º.-   MOCIÓN DO GRUPO BNG PARA DEMANDAR A CREACIÓN DOS CONSELLOS DE
SAÚDE DAS ÁREAS SANITARIAS

Coa  data  26/01/2015,  rexistro  de  entrada  número  442,  o  BNG presentou  unha  moción,  que
literalmente di: 

MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BNG  PARA  DEMANDAR  A  CREACIÓN  DOS
CONSELLOS DE SAÚDE DAS ÁREAS SANITARIAS 

O desmantelamento do sistema sanitario público da Galiza é unha constante, é a folla de ruta do
pp á fronte do Goberno galego. 
A día de hoxe a sanidade pública recibe menos orzamento, un recorte de máis do 12% desde o
ano 2009,  menos medios,  presenta listaxes de  espera disparadas...  Todo  isto  implica menos
saúde pública,  confirma o traslado do gasto  sanitario  ás persoas doentes.  O goberno galego
recorta en infraestruturas e mantén a estratexia de privatización da sanidade pública. A Xunta
entregou xa a empresas privadas -na súa maioría multinacionais,  algunha vinculada a fondos
financeiros-  e  de  fóra  de  Galiza  unha  parte  considerábel  dos  servizos  da  rede  do  Sergas.
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Padecemos un recorte do 21% na atención primaria desde a chegada de Feijóo á Presidencia, a
pesar  de  ser  a  porta  de entrada  na  sanidade,  con  case  3.000  profesionais  menos,  desde  a
aplicación da taxa de reposición no ano 2010, sometidos/as a un recorte salarial do 30%. A esta
redución  hai  que  acrecentar  o  peche  de  case  400  camas,  o  abandono  e  deterioro  das
infraestruturas sanitarias e a non construción doutras comprometidas, como o Hospital do Salnés
e 15 centros de saúde ao longo de todo o país que carecen de consignación orzamentaria da
Xunta. 
Esta  situación  provoca  a  reacción  da  cidadanía  a  través  de  iniciativas  nas  institucións  que
presentan as forzas políticas, como o BNG, ou organizadas na Plataforma SOS Sanidade Pública
para deter a política de recortes e privatizacións que impulsa o actual Goberno Galego e co fin de
garantir o dereito constitucional á protección da saúde dos galegos e galegas. Porque a sanidade
pública constitúe -xunto co ensino e os demais servizos públicos- un elemento básico do Estado
Social  e  un  claro  indicador  de  equidade  e  solidariedade,  por  iso  estamos  todas  e  todos
comprometidos  na  mellora  deste  servizo  público,  incrementando  a  capacidade  resolutiva  en
atención primaria como instrumento de achegamento dos servizos de saúde ao territorio e para
lograr a redución dos tempos de espera hospitalaria. 
A Lei 8/2008 do 10 de xullo, de Saúde de Galiza, recolle no seu preámbulo e no texto articulado, a
participación social co obxectivo de incorporar a visión e a percepción da sociedade no deseño e
funcionamento nos proxectos asistenciais e na garantía de dereitos. 
Así, no artigo 25 da lei, recóllese a participación territorial a través dos consellos de saúde de
área, reflectindo a súa composición e competencias, integrados polos concellos comprendidos na
área sanitaria correspondente, agrupacións ou federacións de asociacións veciñais con actuación
no ámbito da área sanitaria, organizacións sindicais e empresariais máis representativas, cargos
designados pola Xunta de Galiza e asociacións de pacientes. 
Lamentabelmente, a partir da entrada en vigor desta lei os consellos foron constituíndose nas
áreas  sanitarias,  mais  a  negativa  da  Xunta  de  Galiza  a  convocalos  provocou  o  seu
esmorecemento ou a súa desaparición. 
A actual situación de deterioro da sanidade pública obriga a necesaria revitalización dos consellos
de saúde de área para facer posible a participación social que obrigue a Administración sanitaria e
o goberno da Xunta de Galiza a escoitar as alternativas e suxestións da cidadanía galega para
mellorar este servizo público esencial para os galegos e as galegas. 

Polo exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do
seguinte 
ACORDO 

1 Demandar da Xunta de Galiza a constitución e convocatoria dos consellos de saúde de
área para cumprir coa participación social e territorial da cidadanía, tal como sinala a Lei
8/2008,  do  10  de  xullo,  de  Saúde de  Galiza,  para  que se  escoiten  as  alternativas  e
achegas das galegas e dos galegos para mellorar este servizo público esencial. 

2 Trasladar  este  acordo  ao  Presidente  da  Xunta  de  Galiza,  titular  da  Consellaria  de
Sanidade e grupos parlamentares do Parlamento galego. 

Moaña, 26 de xaneiro de 2015.  Asdo. Xosé M. Millán Otero Portavoz municipal” 

 Intervén don Odilo Barreiro quen entrega a súa intervención para a constancia na acta, e
que literalmente di: 

«Boas tardes,
Traemos ao pleno, una vez máis, unha moción que pretende acadar un acordo que sirva para
paliar o maltrato sufrido pola Sanidade Pública nos últimos anos a mans do Partido Popular.
Levaríanos toda a sesión enumerar  as desfeitas perpetradas polo goberno Feijóo nas últimas
lexislaturas. De todos os xeitos cómpre lembrar algunhas delas para contextualizar o acordo que
se propón a esta corporación dende o BNG.

 A día de hoxe a sanidade pública galega recibe dos orzamentos da Xunta de Galiza un
12% menos do que recibía en 2.009.

 Á par que se reducía o orzamento na Sanidade Pública, avanzábase na súa privatización.
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 Moitos servizos da rede do Sergas foron postos en mans de multinacionais.
 Paralelamente  a  esta  situación,  o  gasto  sanitario  trasladouse  da  administración  aos

propios doentes.
 A situación sufrida pola atención primaria aínda é máis aterradora se cabe, xa que sufriu

un recorte do 21%. De tal xeito que hoxe conta con 3.000 profesionais menos dende que
no ano 2010 , e co falso pretexto da crise, se comezou a aplicar a limitación da taxa de
reposición.

 Sumemos a isto o peche de 400 camas, o aumento das listas de esperas (sobre todo en
enfermidades graves), a non construción de infraestruturas comprometidas (hospitais e
centros de saúde), etc.,  etc.  E temos os ingredientes necesarios para facer o pote da
reacción cidadá. 

Esta  reacción  dos  galegos  e  galegas,  non  se  limitou  á  presentación  de  iniciativas  nas
institucións por parte de organizacións como o BNG, senón que foi máis ala e levou a auto-
organización  do pobo en plataformas, como a plataforma SOS Sanidade Pública, que loitan
para evitar esta desfeita e para garantir a consecución do dereito constitucional á protección
da saúde de todos e todas. (Claro que o partido popular só acode á constitución cando lle
interesa, e en canto a garantir os dereitos fundamentais pasa ben de puntiñas). 
E somos moitos os que estamos nesta loita de evitar os continuos ataques do goberno galego
e pulando pola mellora deste servizo público que é un elemento básico do Estado Social, e un
claro indicador de equidade e solidariedade.
Pois ben, neste momento o Goberno da Xunta de Galiza, conta na súa man coa lexislación
precisa  para  poder  dar  resposta  ao  clamor  popular  que  solicita  ser  escoitado  nas  súas
demandas.
Estámonos a referir a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia; que foi publicada o 24
de xullo dese ano. Nesta lei xa se recolle, tanto no preámbulo coma no articulado, o dereito á
participación social co obxectivo de incorporar a visión e a percepción da sociedade no deseño
e funcionamento, nos proxectos asistenciais e na garantía de dereitos.
E o que é máis importante, o artigo 25 establece nitidamente, a participación territorial a través
dos consellos de saúde de área. Aos que se define comoos órganos colexiados de natureza
consultiva a través dos que se articula a participación comunitaria no terreo das áreas
sanitarias.
Tamén se establece a súa composición e nela aparecen, entre outros, as:
a) Entidades locais comprendidas na área sanitaria. 
b)  Agrupacións  ou  federacións  de  asociacións  veciñais  con  actuación  no  ámbito  da  área
sanitaria.
h) Asociacións de pacientes.
Unha vez que esta lei entrou en vigor, foron constituíndose os consellos nas áreas sanitarias,
pero  lamentablemente  a  negativa  da  Xunta  de  Galiza  a  convocalos  provocou  o  seu
esmorecemento ou a súa desaparición. Na vella táctica de deixar morrer o que non interesa.
(ben  que  lles  vou  contar  a  vostedes,  se  en  toda  a  lexislatura  o  seu  goberno  non  quixo
convocar nin unha soa vez o Consello Escolar Municipal).
Pois ben dende o BNG consideramos que a actual situación de deterioro da sanidade pública,
obriga  a  necesaria  revitalización  dos  consellos  de  saúde  de  área  para  facer  posible  a
participación social que obrigue á Administración sanitaria e ao goberno da Xunta de Galiza a
escoitar todas aquelas alternativas e suxestións dos galegos e galegas ao respecto deste
servizo esencial para a poboación.
E é por iso que o BNG solicita hoxe do Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo
que paso a ler: 
(da lectura a moción anteriormente exposta).

 Don Vicente Verdeal incide en que o Sergas ten que garantir á cidadanía que se asistan
no centro de saúde. Hai unha nova Lei 7/2013 para que se concentren en determinados
hospitais para unha reorganización. Hai problemas de accesibilidade. A lei de garantías
permitirá a elección sanitaria. Haberá un novo hospital en Vigo e vai supoñer unha mellor
oportunidade tamén para Moaña e para os pacientes, que se reduzan as listas de espera
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e teñan unha mellor atención. O hospital de Vigo é público. Polo tanto, o PP votará en
contra desta moción.

 Don Odilo Barreiro indícalle que se ten depresión, que non se lle escoitou, el non falou da
lei de garantías. Non me fixo caso. Referíase á Lei 8/2008 que fala dos consellos de área.
Os consellos consultivos de área, son consultivos. Queremos que os poñan en pé, é un
órgano consultivo nun tema como a saúde. O argumentario non é bo.

Sometida a moción a votación, prodúcese o seguinte resultado: oito votos a favor, os do BNG e PS
de G-PSOE, e oito en contra, os do PP. Logo do empate, sométese novamente a votación, co
mesmo resultado, decidindo o voto de calidade do Sr. Alcalde, polo que o Pleno da Corporación
acorda rexeitar a moción.

11º.-  MOCIÓN  DO  GRUPO  BNG  PARA  REALIZAR  ACTIVIDADES  QUE  PROMOVAN  O
COÑECEMENTO DA OBRA E DO COMPROMISO DE ROSALÍA DE CASTRO, A COMEZAR
POLA SÚA DEFENSA DO GALEGO

Coa  data  26/01/2015,  rexistro  de  entrada  número  443,  o  BNG  presentou  unha  moción,  que
literalmente di: 

«MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BNG  PARA  REALIZAR  ACTIVIDADES  QUE
PROMOVAN O COÑECEMENTO DA OBRA E DO COMPROMISO DE ROSALÍA DE CASTRO, 
A COMEZAR POLA SÚA DEFENSA DO GALEGO 

O 24 de febreiro de 2015 cúmprense 178 anos do nacemento de Rosalía de Castro, un día e un
mes en que é preciso traballar, como o resto do ano mais de xeito máis intenso e planificado, para
difundir unha obra e un pensamento con forte vixencia na actualidade e que pode coadxuvar a
recuperar o orgullo de quen somos e o recoñecemento da nosa lingua como expresión xenuína do
pobo  galego.  Lembremos  que  estamos  a  falar  dunha  escritora  radical,  culta,  feminista  e
comprometida co noso país, coas súas clases populares e cos sinais de identidade da Galiza,
entre os que se conta o galego, hoxe especialmente ameazado. 
Rosalía de Castro é non só a escritora máis representativa da lingua e da literatura galegas senón
a que marcou o camiño a seguir  ao iniciar o proceso de recuperación de usos do galego co
obxectivo de lle devolver a dignidade de que fora desposuído. A publicación do seu libro Cantares
Gallegos, o primeiro escrito integramente no noso idioma, sinala o inicio da restauración do uso
escrito do noso idioma e o final de séculos de silencio e esquecemento. A recuperación literaria e
lingüística  da  Galiza  ten  unha  enorme  débeda  coa  súa  obra,  que  marca  a  ruptura  da
marxinalidade do galego e desafía a sociedade do seu tempo a través dun discurso de defensa da
terra, da súa xente e dunha lingua que merece continuar a ser transmitida de xeración en xeración
e ser utilizada en todos os ámbitos para contribuír, desde a súa especificidade, ao saber universal
que tamén posúe a obra rosaliana. 
Nuns tempos en que os datos obxectivos indican un alarmante descenso no uso do galego, a
difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para as galegas e os galegos, en especial para
as  xeracións  máis  novas,  pois  nos  seus  textos  achamos  procedementos  e  argumentos  para
fomentar  a  utilización  da  nosa  lingua,  achegarse  á  nosa  idiosincrasia  e  comprender  a  nosa
identidade cultural. Cómpre, pois, aproveitar a reivindicación desta data para estendela a un mes
de febreiro de firme e inequívoco compromiso co idioma, sumando todos os esforzos posíbeis
para continuar o camiño por ela iniciado para o galego se converter na lingua en que expresarmos
todos  os  nosos  sentimentos  e  emocións,  en  que  desenvolvemos  toda  a  nosa  actividade
profesional, en que achegamos o noso contributo á cultura universal. 

Por todo isto, e seguindo as directrices dunha convocatoria xa consolidada pola Asociación de
Escritores e Escritoras en Lingua Galega /AELG), propoñemos ao Pleno Municipal deste concello,
tras declarar, o 24 de febreiro Día de Rosalía, os seguintes acordos: 
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1. Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora que
impliquen a veciñanza do noso concello ao longo do mes de febreiro. Entre estas actividades,
xulgamos de interese promover, cando menos, as seguintes accións:
 

a) Pendurar nos balcóns das casas e das institucións bandeiras galegas, pancartas con
versos de Rosalía debuxados, procurar espazos para realizar graffitis, murais... 
b) Realizar lecturas públicas da obra rosaliana en lugares destacados do concello en que
o alumnado dos  centros  escolares  e  persoas  destacadas pola  súa  actividade  cultural
teñan o papel protagonista. 
c) Desenvolver unha serie de actividades para promover o coñecemento de actualizacións
da  obra  rosaliana  a  través  da  música,  o  teatro,  a  literatura  ou  a  danza,  así  como
seminarios, mesas redondas e/ou conferencias sobre a súa obra e figura. 

2.-  Apoiar todas as iniciativas mobilizacións que se desenvolvan ao longo do mes de febreiro para
reivindicar o futuro do noso idioma e a activación de medidas a prol  do seu uso en todos os
ámbitos. 
3.- Solicitar da Xunta de Galicia unha mudanza na política lingüística desenvolvida até o momento,
retomar  o  consenso  e  promover,  nun  prazo  máximo  de  seis  meses,  mudanzas  lexislativas
substanciais guiadas pola activación de políticas lingüísticas a prol do galego. 

Moaña, 26 de xaneiro de 2015 . Asdo. Xosé M. Millán Otero Portavoz municipal »

 Intervén dona Coral Ríos para indicar que a nosa poeta nacional, Rosalía de Castro, á súa
biografía está por riba de ideoloxías, únenos a todos en torno a ela. Le un poema de
Rosalía. O pai da patria é unha muller, a súa rebeldía seguirá sendo a bandeira de Galiza.
Solicita que o 24 de febreiro se poña en valor e se dignifique a súa obra pola defensa que
fai do galego.

Sometido o tema a votación,  o Pleno da Corporación, por unanimidade dos dezaseis membros
presentes,  do  PP,  BNG  e  PS  de  Galicia-PSOE,  dun  total  de  dezasete  que  compoñen  a
Corporación, acordan:

1. Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora que
impliquen a veciñanza do noso concello ao longo do mes de febreiro. Entre estas actividades,
xulgamos de interese promover, cando menos, as seguintes accións:
 

a) Pendurar nos balcóns das casas e das institucións bandeiras galegas, pancartas con
versos de Rosalía debuxados, procurar espazos para realizar graffitis, murais... 

b) Realizar lecturas públicas da obra rosaliana en lugares destacados do concello en que
o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa actividade cultural
teñan o papel protagonista. 

c) Desenvolver unha serie de actividades para promover o coñecemento de actualizacións
da obra rosaliana a través  da música,  o  teatro,  a  literatura ou a  danza,  así  como
seminarios, mesas redondas e/ou conferencias sobre a súa obra e figura. 

2.-  Apoiar todas as iniciativas e mobilizacións que se desenvolvan ao longo do mes de febreiro
para reivindicar o futuro do noso idioma e a activación de medidas a prol do seu uso en todos os
ámbitos. 

3.- Solicitar da Xunta de Galicia unha mudanza na política lingüística desenvolvida até o momento,
retomar  o  consenso  e  promover,  nun  prazo  máximo  de  seis  meses,  mudanzas  lexislativas
substanciais guiadas pola activación de políticas lingüísticas a prol do galego. 
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12º.- ROGOS E PREGUNTAS

 Dona Coral Ríos sinala que tivo una chamada telefónica de Beatriz Figueroa en relación
coa implicación que supuxo traela a Moaña, pois fixo en Meira unha reportaxe e vaille dar
publicidade, nas redes sociais, en agradecemento ao apoio en Moaña.

 Don Ezequiel Fernández pregunta como está a situación do dominio público da fábrica
(Conservas Iglesias) e se se vai restablecer o dominio público.

 O Sr. Alcalde di que consta no expediente o informe de augas de Galicia e en Urbanismo
explicaranlle o que di o informe.

 Don Ezequiel Fernández pregunta se a autorización está supeditada á canle e se fala de
substitución do valado ou recuado. 

  O Sr. Alcalde di que serán os técnicos os que terán que aclaralo.

E non tendo outros asuntos que tratar, o Sr. Alcalde acorda rematar a sesión ás 21:49 horas co
que se dá por terminado o acto, redactándose a presente acta que asina o Sr. Alcalde-Presidente,
comigo secretario, de todo o cal eu dou fe.

   Vtº  E PRACE                                                                   O SECRETARIO
      O ALCALDE     

Asdo.: José Fervenza Costas                               Asdo.: Adamantino Barreiro García
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