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O BNG denuncia a deixadez da Xunta 
diante do abandono e deterioro da 
estación de autobuses de Pontevedra 
O Pleno do Concello de Pontevedra vén de aprobar unha moción do BNG na que se insta á 
Xunta a que remate co deprorábel estado no que se atopa a estación de autobuses de Ponte-
vedra; previamente a nosa deputada Montse Prado presentou unha batería de iniciativas para 
que remate a vergoña que supón ter unha instalación pública tan importante nun estado de 
abandono e deterioro.

A Estación de Autobuses de Pontevedra foi construida pola Xunta de Galiza no ano 1980, nuns 
terreos de propiedade municipal situados entre a Estación de Ferrocarril e o río dos Gafos. Des-
de a súa construción até a actualidade, este equipamento case non foi obxecto de actuacións 
de conservación, mantemento e mellora. Nos últimos anos incrementouse notabelmente o seu 
deterioro, o que a converteu nun espazo tétrico, desolado, sinistro e inaccesíbel.

Ademais de resultar incómoda e desagradábel para os usua-
rios, a estación constitúe unha moi mala imaxe de Ponteve-
dra, xa que para moitas persoas é a “porta de entrada” na 
cidade. Non é ningunha esaxeración afirmar que estamos 
ante o equipamento público urbano en uso que presenta un 
maior abandono e que constitúe polo tanto a maior vergoña 
da cidade de Pontevedra.

Entre as numerosas deficiencias e carencias detectables 
cabe sinalar:

A estación de autobuses é o equipamento público urbano que 
presenta un maior abandono. Toda unha vergoña para esta porta de 
entrada á cidade de Pontevedra

A estación de 
autobuses é 
incómoda e 
desagradábel para 
os usuarios
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Graves deficiencias de accesibilidade

As graves deficiencias en canto á accesibilidade e seguridade, que en moitos casos son 
inherentes á propia ubicación, características construtivas e dotación do edificio.

As principais problemas son os relacionados coa chamada “mobilidade vertical” debido 
ao non funcionamento das escaleiras mecánicas (situación case permanente ao longo 
da historia da estación), do ascensor e do montacargas. Trátase do problema máis grave 
deste equipamento público  xa que na práctica impide ou dificulta gravemente o uso das 
instalacións a persoas con mobilidade reducida, persoas maiores que teñen que transportar 
bultos pesados, persoas con carros de bebé, etc. 

Ademais, no edificio existen outros elementos que dificultan accesibilidade, a mobilidade e a 
seguranza  como:

•	 a excesiva altura das dársenas,

•	 a falta de seguranza das escaleiras interiores, que teñen unha pendente moi acusada.

•	 deficiencias nos accesos peonís desde a Avda da Estación, tanto polas entradas 
principais como polas beirarrúas das ramplas de acceso e saída dos autobuses

•	 mal estado do pavimento da explanada exterior de estacionamento e acesso

O non funcionamento das escaleiras mecánicas, do ascensor e do 
montacargas supoñen un grave impedimento para a utilización da 
estación por persoas con mobilidade reducida
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Problemas relacionados coa imaxe xeral, 
conservación e mantemento

A falta de conservación e mantemento das instalacións, atribuibel en grande parte á concesionaria 
do servizo, concrétase principalmente nos seguintes aspectos:

•	 Estado xeral de abandono e falta de coidado das instalacións;

•	 Paredes desconchadas e con manchóns de 
humidade

•	 Deficiente iluminación 

•	 Mal estado xeral do mobiliario e do equipamento

•	 Estado de abandono das oficinas e dos negocios, 
que teñen un nivel de aproveitamento mínimo.

•	 Deplorabel aspecto dos baños

Deficiencias en canto a información aos usuarios/as

Resulta practicamente imposíbel encontrar na web a información sobre a estación, as empresas 
concesionarias e os servizos que se prestan. En canto á información dentro da propia estación, cabe 
salientar:

•	 A deficiente ou inexistente sinaléctica no interior e exterior do recinto

•	 A inexistencia de paneis informativos dinámicos e o nulo uso das innovacións tecnolóxicas, 
de maneira que os usuarios/as e usuarias teñen que informase mediante follas informativas 
situadas nnas oficinas de cada compañía de transporte

•	 Inexistencia de información mediante megafonía

•	 Inexistencia de recursos informativos accesibeis para persoas con discapacidade 
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A deixadez da Xunta de Galiza converteu a estación de autobuses 
nun espazo tétrico, desolado, sinistro e inaccesíbel.

Nin a empresa concesionaria da estación nin a Consellaría de Medio Ambiente e Infraestruturas 
acometeron nos últimos anos os traballos e obras necesarios para a boa conservación das instalacións 
e a prestación dun servizo acorde coas necesidades da cidadanía. 

Ante as numerosas queixas de usuarios/as, do concello de Pontevedra, de colectivos veciñais e de 
grupos políticos, a Xunta de Galicia limitouse a publicitar anuncios de melloras que nunca chegaron a 
concretarse.

No ano 2011, a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galiza fixo pública unha auditoría que revelaba polo 
menos oito deficiencias importantes nas instalacións: escaleiras mecánicas “non operativas”, montacargas 
fóra de servizo, mal estado dos aseos, zona axardinada en mal estado de conservación, deficiente 
estado do alumeado, falta de mantemento de teitos e paredes, valados perimetrais deteriorados, 
falta de mantemento da cuberta. No mes de setembro deste ano, a Xunta de Galicia fixo público 
un acordo polo que a concesionaria (Estación de Autobuses S.C.G) acometería un plan de mellora das 
instalacións. Transcorridos máis de dous anos, as deficiencias sinaladas pola auditoria persisten na súa 
maioría, agravadas con outras patoloxías e carencias como as anteriormente sinaladas.

No mes de xaneiro de 2013, a Dirección Xeral de Mobilidade presentou o Plan Renove das estacións de 
autobuses de Galicia. Naquela altura, a Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (CMATI) 
anunciou un investimento de 4,2 millóns de euros no período 
2013-2016; o Plan anunciado prevía un investimento 
en 2013 de 1.234.183 € destinado a modernización 
das instalacións: mellora das escaleiras mecánicas e 
ascensores, rehabilitación de equipamentos como os 
servizos hixiénicos, paramentos e cubertas, patios de 
manobra e construción de novas dársenas. No Plan tamén 
se contemplaban outras actuacións de mellora como 
pintado de estruturas e paredes, substitución de mobiliario, 
sinaléctica, mellora dos paneis informativos, etc.

No mes de agosto de 2013, a CMATI anunciou a licitación 
e adxudicación, despois do verán, de investimentos nas 
estacións de autobuses de Galicia por valor de 1,58 millóns 
de euros no marco do Plan Renove antes do remate dese 
ano. Aínda que daquela se prevían actuacións na estación 
de Pontevedra, a realidade demostra que non se gastou un 
euro e que o deterioro e a abandono avanzan cada vez máis rápido convertindo a estación nun espazo 
marxinal e con cada vez menor uso.

Ademais da mala imaxe, da incomodidade, da inseguridade que transmite a estación, esta grave 
situación conculca gravemente os dereitos dos cidadáns, recollidos na lexislación autonómica, estatal e 
europea, nomeadamente en materia de accesibilidade. A este respecto cabe sinalar que o Regulamento 
EU 181/2011 sobre os dereitos dos viaxeiros de autobús e autocar establece a obriga de ter en conta, 
nas renovacións das estacións, as necesidades das persoas con discapacidade ou con mobilidade 
reducida, así como a necesidade de mellorar o acceso á información aos viaxeiros. Se ben neste caso 
se trata dunha obriga das empresas concesionarias dos servizos, a administración autonómica debe 
actuar como garante dos dereitos das persoas que usan a estación.
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O Concello cumpre a sentenza 
do TSXG sobre as exclusivas do 
PP e adáptase á nova lexislación
No Pleno celebrado este mércores, deuse conta do cumprimento da sentenza do TSXG a respecto da demanda 
do voceiro do Partido Popular Jacobo Moreira sobre os soldos dos seus concelleiros e concelleiras.

Son evidentes as friccións e ruturas que este asunto está a causar no grupo do PP e a falla de consistencia das 
argumentacións de Moreira, mais aínda así consideramos de grande interese a transcrición integra da devandita 
moción que explica, na súa parte expositiva, os antecedentes e os porqués da resolución da lea argallada polo 
Partido Popular.

Por fin, a moción aprobou, como se recolle na parte dispositiva, repor o acordo que se acordara por unanimidade 
no comezo deste mandato e que foi rachado de xeito unilateral polo Partido Popular e o seu voceiro Jacobo 
Moreira.
O apartado 2 reduce o número de exclusivas municipais de 17 a 13, cun reparto equitativo de dúas menos para 
o goberno e dúas menos para a oposición.

No punto 3 acórdase que será o PP quen decida a que concelleiras ou concelleiros lle corresponde cobrar unha 
exclusiva entre o día da sentenza, 20 de decembro, e o día en que J.Moreira apresentou unha nova distribución 
de soldos, o 14 de xaneiro. 

Esta Alcaldía-Presidencia, en virtude das facultades 
que lle confire a lexislación vixente en materia de réxime 
local, e vista a sentenza 339/2013 do TSXG, o escrito 
do Portavoz do Partido Popular de 14 de Xaneiro de 
2014, o Informe da Asesoría Xurídica municipal, e os 
demais antecedentes que figuran no expediente, pro-
pón ao Pleno da Corporación a seguinte:

MOCIÓN DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA RELATIVA AO 
CUMPRIMENTO DA SENTENZA DO TSXG E RÉXIME 
DE ADICACIÓNS DA CORPORACIÓN

ANTECEDENTES:
1.- Esta Alcaldía mantivo sempre como criterio que os 
membros da Corporación e os Grupos Políticos Mu-
nicipais deben contar cos recursos e tempo que lle 
permitan desenvolver eficazmente as tarefas que lle 
correspondan, sexa como Goberno ou como Oposi-
ción. A maiores, procurou, non sempre con éxito, que 
as decisións relativas a estes asuntos foran acordadas 

por unanimidade, garantía de dar cumprimento ás ne-
cesidades de funcionamento de toda a Corporación, 
dentro, claro está, dos límites de mesura e precarieda-
de de medios da Administración Local.
Para o actual mandato 2011-2015, fixéronse, por parte 
desta Alcaldía e, en xeral, de todo o Goberno Munici-
pal, os maiores esforzos para chegar a un acordo uná-
nime, acordo que se plasmou na Xunta de Portavoces 
de 22 de xuño de 2011 e no Pleno de 27 de Xuño de 
2011. 

Os Acordos son sobradamente coñecidos e dánse por 
reproducidos. Na práctica supoñían un detrimento real 
dos medios do goberno e un aumento dos da oposi-
ción, a pesares de ter minguado esta a súa represen-
tación. 

2.- Posteriormente a estas datas de constitución da 
Corporación Municipal de Pontevedra, a situación de 
deterioro económico das Administracións agravouse, 
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feito a ter en consideración aínda nas circunstancias 
de mesura e contención existentes, dende sempre, no 
Concello de Pontevedra. As consecuencias orzamen-
tarias foron profundas, pois o Concello de Pontevedra, 
que chegou a ter, no exercicio 2010, base dos acordos 
do 2011, un orzamento real superior a 120 millóns de 
euros, veuno reducido, na práctica, en arredor dunha 
cuarta parte, dato a ter moi en conta para evitar que 
a porcentaxe do Orzamento adicado á retribucións da 
Corporación se vexa excesivamente incrementada.
3.- A presión sobre a mal denominada “clase política”, 
eufemismo velenoso e mal intencionado para referirse 
despectivamente aos representantes electos, para que 
se desprendese das súas supostas ou reais prebendas, 
no caso do concello de Pontevedra, inexistentes, foi 
continua e, por momentos, cada vez máis asfixiante. A 
proposta de redución de concelleiros, finalmente desbo-
tada na Lei 27/2013, os límites salariais e de concelleiros 
con adicación exclusiva e persoal de confianza fixados 
nesa Lei para a Administración Local, ou a de redución 
de retribucións e, incluso, do número de deputados/as 
autonómicos, entre outros moitos exemplos, son con-
secuencias nidias deste ambiente político e social xe-
neralizado.

A propia Lei 27/2013 de 27 de Decembro, engade o 
artigo 75ter a LBRL, que no seu apartado 1.i) fixa un 
número máximo de adicacións exclusivas, 15, inferior ao 
máximo fixado no Acordo da Xunta de Portavoces de 22 
de Xuño de 2011, feito que obriga a modificar á baixa 
aquel acordo, salvo intento desesperado e fora de lugar 
de acollerse á Transitoria 10ª desta Lei 27/2013.

Conscientes desta situación, o Goberno do Concello de 
Pontevedra non dispuxo, en ningún momento, de todas 
as posibilidades que lle permitían os acordos políticos 
constitutivos, en concreto, neste intres, de dúas exclu-
sivas de concelleiros/as e un posto de xefe de gabinete 
da Alcaldía.

4.- O propio GM do P.P. no Concello de Pontevedra, na 
súas emendas aos Orzamentos para o exercicio 2014, 
incide no asunto, con unha proposta drástica de redu-
ción de exclusivas. Así na emenda 2 en relación coa 42, 
presentada polo Portavoz do Grupo o P.P. “propón que 
a partida 01-9120-10000 R altos cargos, dotada con 
682.752 € se reduza en 344.500,32 €, de modo que o 
importe definitivo quede fixado en 338.251,46”.

Na Base 37 dese Orzamento 2014 referida ás retribu-
cións aos membros da corporación en réxime de dedi-
cación exclusiva figura que o Partido Popular terá unha 
adicación exclusiva na persoa do seu portavoz. O P.P. 
non presentou emenda algunha a esta Base 37, e, polo 
tanto tampouco no sentido de solicitar que se incremen-
taran estas adicacións, segundo se expuxo no punto 
anterior. 

Incluso o Sr. Abal González cando defendeu as emen-
das do P.P. no debate orzamentario do Pleno de 19-12-
2013, afirma que “otra de nuestras enmiendas propone 
la reducción de la partida destinada a dedicaciones ex-
clusivas, esta vez dejando en el aire el número para que 
se centre en el coste y así también formen parte nuestra 
única dedicación exclusiva de esta rebaja, nosotros no 
queremos ningún privilegio, señores.”
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O Orzamento xunto coas súas bases foi aprobado 
pola Corporación no Pleno do 19-12-2013, sen que 
se presentara ningún tipo de alegacións, razón pola 
que xa está aprobado definitivamente.

Nin nas emendas, nin no debate plenario relativo ós 
Orzamentos, nin en ningún outro momento se ale-
gou por parte do P.P. que a situación existente na-
quel momento de unha única exclusiva para o seu 
Portavoz estivese minguando nin dificultando o seu 
labor de oposición.

5.- O Portavoz do Grupo Municipal do P.P. presen-
tou o 14 de xaneiro de 2014 un escrito nomeando 
aos membros do seu Grupo que propoñía para aco-
llerse ás adicacións exclusivas e parciais, escrito no 
que parece partir do suposto de que a situación de-
bería volver a ser, e de xeito permanente, a mesma 
existente en Xuño de 2011, obviando o profundo 
cambio da situación económica, política e social, 
antes descrito, así como a súa propia demanda de 
redución de adicacións exclusivas que o Grupo do 
P.P. presentou como emendas ao Orzamento 2014. 
Non parece razoábel pedir unha cousa e máis a 
contraria, e moito menos nun lapsus temporal de 
escasas semanas. 

6.- A Asesoría Xurídica informou que, segundo o seu 
criterio, a sentenza non contempla ningunha conde-
na con efectos retroactivos. O que si trae consigo é 
o restablecemento, cando menos até a adopción de 
un novo acordo que o substitúa, da situación previa 
ao acordo anulado, cando, á parte da dedicación 
exclusiva total (da que agora goza o Portavoz do 
Grupo Municipal do PP, con base precisamente a 
aquel acordo parcialmente anulado pola sentenza,  
e antes outra Concelleira), varios outros membros 
do PP tiñan adicacións parciais (en concreto os 
concelleiros con dedicación parcial eran catro; deles 
unha presentou a dimisión no ano 2012).

Con data 28 de Xaneiro de 2014, María Biempica, 
unha das concelleiras que até o acordo parcialmen-
te anulado tiña o réxime de adicación parcial, pre-
sentou escrito solicitando a restitución, con carácter 
retroactivo, deste réxime, reiterando administrativa-
mente o que o seu Portavoz tiña feito xudicialmente 
e fora rexeitado pola sentenza. 

A solicitude non semella, a luz do exposto, que deba 
ser atendida. 

7.- Anulado parcialmente o acordo plenario de 27 
de Xullo de 2012 pola sentenza 339/2013, o que se-
gue en vigor, se cadra con máis forza e intensidade, 
é a necesidade de acompasar os medios dos que 
dispón a Corporación á situación social, económica 
e política actualmente existente.

Así pois, a Corporación ten que adoptar un novo 
acordo que cohoneste estes dous feitos: por un 
lado, dar cumprimento íntegro a sentenza, e, por 
outro, adaptar o réxime retributivo da Corporación 
aos profundos cambios na situación económica e 
política ocorridos dende Xuño de 2011.

En base ao exposto,  propoño ó Pleno a adopción 
do seguinte 

ACORDO:

1.- Restablécense con efectos dende o 20.12.13 
en todos os seus términos os acordos da Xunta de 
Portavoces de 22 de Xuño de 2011 e do Pleno do 
27 do mesmo mes.

2.A partir da adopción deste acordo Plenario, re-
baixase nunha cuarta parte o número máximo de 
membros da Corporación que poidan acollerse ao 
réxime de adicación exclusiva, pasando, por redon-
deo, do máximo de 17 que permitía o acordo da 
Xunta de Portavoces de 22 de xuño de 2011, a un 
máximo de 13, suprimindo dúas adicacións do Go-
berno e dúas da oposición.

3.- A decisión sobre as adicacións e retribucións en-
tre o período que vai dende o 20.12.13, data da no-
tificación da sentenza, e o 14.01.14, data do escrito 
do Portavoz do P.P., en consonancia co estabele-
cido no punto primeiro, será adoptada polo Grupo 
Municipal do P.P. e comunicada polo seu Portavoz 
no prazo máis breve posíbel.
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O Pleno do Concello de Pontevedra ven de apoiar a iniciativa do 
BNG	para	que	a	Xunta	de	Galiza	conceda	a	Indicación	Xeográfica	
Protexida para os viños da bisbarra de Pontevedra e O Morrazo, 
unha demanda da Asociación de Produtores.

Os produtores e produtoras de viño teñen entre mans un proxecto 
de grande interese para a nosa comarca, na que, tradicionalmente, 
a viticultura tivo un papel tan sobranceiro que, a día de hoxe, é o 
cultivo de maior volume. 

Segundo os últimos dados hai por riba de 1600 hª na comarca das 
que unhas 700 hª están no Concello de Pontevedra, que tamén 
acolle a 9.400 produtores e produtoras das 18.500 que están 
censadas na bisbarra.

Sendo unha produción de tanta importancia económica e de tanta 
tradición, non hai explicación posíbel para que a Xunta do PP se 
negase a incluír os concellos de Pontevedra, Bueu, Cangas, Moaña, 
Márín, Poio, Redondela e Vilaboa na Denominación de Orixe Rías 
Baixas. 

Para evitar os atrancos que isto está a producir (non se poden 
comercializar os viños acaidamente, pérdese cuota de produción, 
etc) e para mellorar a calidade do produto e a organización industrial 
e comercial, os produtores e produtoras puxeron en marcha este 
proceso	de	conseguir	a	Indicación	Xeográfica	Protexida	que	agora	
apoiamos desde o Concello.

Non hai que esquecer que o Concello de Pontevedra xa ten 
colaborado neste proceso en diferentes momentos, quer co estudo 
que realizou no seu momento o PRODER quer coa aprobación da 
ordenanza de furanchos.

O Concello de Pontevedra 
demanda da Xunta de Galiza 
que os viños de Pontevedra 
e O Morrazo teñan Indicación 
Xeográfica Protexida

Galiza Nova enviou sendas cartas a Feijoo e Gallardón 
contra a Lei do Aborto

Galiza Nova participou activamente na manifestación 
en defensa das sanidade pública que xuntou a milleiros 
baixo unha intensa chuvia.

A folga do ensino convocado polas organizacións 
nacionalistas baleiraron as aulas de ensino en 
Pontevedra

Galiza Nova participou na concentración contra a 
represión ao estudantado 

A mocidade en loita !
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Arranca o entroido 
urbano máis 
importante de Galiza

SÁBADO 22 DE FEBREIRO

VENRES 28  DE FEBREIRO

12.00 horas Pasarrúas das  Madamas e Galáns de Cobres

20.00 horas	PRAZA	DA	VERDURA.	Degustación	de	filloas
20.45 horas PRAZA DA VERDURA. Pregón

SÁBADO 1 DE MARZO
12.00 horas PASARRÚAS. Centro histórico
17.00 horas . DESFILE. Rúas Xosé Malvar, Loureiro Crespo, 
Benito Corbal, Peregrina, Michelena, Praza do Concello, 
Alameda
20.00 horas . FESTA DO ENTROIDO. Praza da Ferraría

LUNS 3 DE MARZO
17.30 horas OBRADOIRO DE XOGOS E DISFRACES. Praza 
da Verdura
19.30 horas . PRESENTACIÓN DE RAVACHOL. Praza da 
Peregrina
21.00 horas CONCURSO DE MURGAS. Pazo da Cultura

MARTES 4 DE MARZO
16.30 horas CONCURSO DE FILLOAS. Vialia
17.00 horas . FESTA PIRATA INFANTIL. Praza da Ferraría
22.00 horas NOITE PIRATA. Centro histórico

MÉRCORES 5 DE MARZO
17.00 horas OBRADOIRO “AS MÁSCARAS DE 
RAVACHOL”. Praza da Peregrina
18.00 horas . BAILE DE DISFRACES PERSOAS MAIORES. 
Discoteca El Sarao
19.00 horas . RECREACIÓN DA BOTICA DE PERFECTO 
FEIJOO. Praza da Peregrina. 
21.00 horas .CONCURSO DE MURGAS. Pazo da Cultura

XOVES 6 DE MARZO
21.00 horas .CONCURSO DE MURGAS. Pazo da Cultura

VENRES 7 DE MARZO
23.00 horas MOSTRA DA PARODIA DO ENTROIDO. Prazas 
e rúas da cidade 
02.00 horas . ENTREGA DE PREMIOS DA MOSTRA DA 
PARODIA. Praza da Ferraría

SÁBADO 8 DE MARZO

12.00 horas RECREACIÓN DA BOTICA DE PERFECTO FEIJOO. 
Praza da Peregrina.

18.00 horas . VELORIO DE RAVACHOL. Praza da Verdura

21.00 horas . CORTEXO FÚNEBRE. saída da Praza da Verdura. 

VELADA INFAUSTA. Praza da Ferraría

Entre o 28 de febreiro e o 8 de marzo terá lugar en Pontevedra o que sen lugar a dúbidas é o entroido 
urbano máis participativo e multitudinario de Galiza.  A continuación reproducimos o programa e 
animámosvos a gozar con intensidade destes oito días de troula e diversión.
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ACTOS POLÍTICOS

POIO

VENRES 21 ás 20:30 h.
Casa da Cultura Xaime Illa de Raxó
coa participación de Luciano Sobral e 
Marcos Conde

BARRO

SÁBADO 22 ás 20:30 h.
Biblioteca Pública
coa participación de Xosé Manuel 
Fernández Abraldes e Marcos Conde

Charlas do BNG-CIG sobre a 
ILP Medidas para a Creación 
de Emprego en Galiza

Homenaxe 
a Lois Obelleiro

Acto contra o recorte 
das liberdades. Polo 
dereito ao aborto 
libre e gratuíto

Acto sobre o PXOM 
de Soutomaior

Proxeción do 
documentario 
O Clítoris, ese gran 
descoñecido

Sábado 22 ás 18:30 h.
Cemiterio de Arcade
O BNG-Soutomaior organiza 
un acto de homenaxe a 
Lois Obelleiro no seu 6º 
cabodano, coas intervencións 
de Fernando Herrero e 
Xoán Antonio Fernández, 
“Sambade”.

Mércores 26 ás 20:30 h.
Escola do Campo - 
Combarro
coa participación de María 
Pousada e Ana Luísa Bouza

Venres 28 ás 19:30 h.
CPI Manuel Padín 
Truiteiro de Arcade
coa participación de 
Fernando Herrero, Manu 
Lourenzo e Ana Fuentes

Xoves 6 de marzo ás 20 h.
Casa das Campás
coa participación de Carme 
Adán




