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O Concello de Pontevedra presenta un informe 
contra a prórroga da Autorización Ambiental 
Integrada a ENCE e o BNG leva o tema ao 
Parlamento

O BNG leva ao Parlamento a situación da rúa 
Rosalía de Castro e da PO-531 entre Pontevedra 
e Marín

O BNG demanda do SERGAS un protocolo de 
actuación para evitar colapsar urxencias ante 
brotes epidémicos previsibles como o da gripe

Ana Pontón pide a PP, PSOE e MAREA que non 
sexan cómplices de colocar a Galiza no tren das 
rexións

O BNG denuncia que o PP quere impor un 
PXOM lesivo para Soutomaior ocultándolle a 
información aos veciños e veciñas
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O BNG pide a devolución dos orzamentos da 
Xunta porque consolidan os recortes e carecen 
de ambición de país

7
A Deputación contratará e formará a máis 
persoal pola crecente adhesión á compostaxe8

Os colexios da provincia incluirán a compostaxe 
nas súas actividades didácticas para o alumnado9

O Concello de Pontevedra aproba un decálogo 
para axilizar as licenzas urbanísticas10

Aliadas e aliados contra a violencia machista
11

Pontevedra reprogramará os proxectos DUSI 
co criterio de garantir a maior eficacia na súa 
tramitación // Campionato estatal de loitas 
olímpicas // O alcalde visita obras en Marcón

12



2

O Concello de Pontevedra remitíu á Xunta  un amplo 
informe no que se reitera o rexeitamento á concesión 
dunha nova prórroga da autorización ambiental inte-
grada (AAI) a Ence. A solicitude do informe municipal 
para lle dar curso ao procedemento de revision da AAI 
chegara o pasado 26 de decembro, segundo informou 
a concelleira de Urbanismo, Carme da Silva, quen deu 
a coñecer o ditamen municipal.

Da Silva lembrou que o Concello de Pontevedra ten 
presentado recurso contencioso contra a resolución 
de caducidade parcial dos terreos e tamén contra a 
concesión da prórroga de Ence, ademais de ter for-
mulado alegacións urbanísticas e ambientais de al-
cance que deixarían fóra da legalidade ao complexo 
industrial de Lourizán.

En base ao citado informe, que podes consultar en , 
o grupo parlamentar do BNG, por medio do deputado 
Luís Bará, presentou un conxunto de iniciativas enca-
miñadas a esixir da Xunta de Galiza o cumprimento 
da normativa galega en materia de urbanismo e 
ordenación do territorio, así como da normativa 
galega e europea en materia de vertedura de au-
gas residuais e emisión industriais. O BNG con-
sidera que con base a esta normativa non se pode 
autorizar a continuidade do complexo industrial de 
ENCE en Lourizán nin aprobar a prórroga da 
autorización ambiental integrada.

Na exposición de motivos da iniciativa 
parlamentaria faise constar o seguinte:

1. O Consello da Xunta de Ga-
liza aprobou através das Di-
rectrices de Ordenación do 
Territorio (DOT) e do Plan de 
Ordenación do Litoral (POL) 
as determinacións urbanís-

ticas e de ordenación territorial para os terreos 
de dominio público marítimo terrestre ocupados 
polo complexo industrial contaminante de ENCE 
nas marismas de Lourizán.

Estas determinacións prevén expresamente o 
traslado do complexo fabril no horizonte tempo-
ral do 2018.

A Disposición Adicional 3ª.-Ence, do POL establece o 
seguinte:

“En coordinación co establecido nas DOT, no espazo 
actualmente ocupado polas instalacións da empresa 
Ence situadas en Lourizán, na ría de Pontevedra, pre-
vese un ámbito de recualificación sobre a Área de Me-
llora Ambiental e Paisaxística. O obxecto desta área 
é o da recuperación do espazo que quedará vacante 
coa materialización do traslado des-
tas instalacións a outra 
localización dentro 
da propia 
b isba-
r ra 

de Pontevedra no horizonte do ano 2018.

Dada a importancia que para este ámbito e o seu con-
torno suporá a citada transformación, considérase ne-
cesario regulala mediante esta disposición adicional. 
En concreto, deberase:

1. Favorecer a conectividade visual e funcional coa 
costa e os hábitats que nela e o seu contorno se vaian 
rexenerar e valorizar.

2. A devandita recuperación irá encamiñada á naturali-
zación da área, de tal maneira que se mellore a súa ca-
lidade ambiental e escénica, que concluirá coa inclu-
sión destas áreas recuperables desde o punto de vista 
ecolóxico na Área de Protección Costeira, de tal ma-
neira que se favoreza a integración de parte do ámbito 

no seu contorno máis natural, procurando, 
así mesmo, dotalo de 

conectividade 
m e -

diante os corredores xa identificados neste documen-
to. En concreto, recuperarase a praia dos Praceres de 
forma acorde coas características orixinais da praia e 
as condicións actuais de hidrodinámica e planta do 
areal.

3. Así mesmo, na zona norte do ámbito poderanse re-
habilitar e acondicionar as edificacións destinadas a 
aqueles usos e actividades necesarios para a xeración 
de espazos públicos de calidade e cohesión social, ao 
mesmo tempo que se procura a transición cos espa-
zos principais destinados á rexeneración ambiental e 
recuperación natural do ámbito anteriormente mencio-
nado.

4. Recuperarase a calidade ambiental e paisaxística, 
contribuirase a dotar de equipamentos e espazos li-
bres de calidade o agregado urbano no que se insi-
re, evitando parámetros de ocupación e intensidade 
incompatibles coa capacidade de carga do territorio 
e os valores ambientais, paisaxísticos e patrimoniais 
propios do litoral.

O desenvolvemento e consecución destes obxec-
tivos concretaranse mediante a redacción do 

instrumento de ordenación territorial ou 
urbanístico máis adecuado, atendendo, 

en  calquera caso, ao interese públi-
co e á utilidade social da actuación 

que deberá abordar conxunta-
mente as accións de rexene-

ración, restauración e reor-
denación do ámbito de 

recualificación previsto 
nos terreos actualmen-
te ocupados”.

2. Segundo se de-
riva das análises O
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e informes realizados polo concello de Pontevedra, 
as verteduras de augas residuais de ENCE in-
cumpren a Directiva europea 91/271/CE sobre 
tratamento de augas residuais e a Lei 9/2010 
de augas de Galicia. Co agravante de que a au-
torización de verteduras faise conxuntamente para 
as augas residuais urbanas tratadas na EDAR dos 
Praceres e as de orixe industrial de ENCE.

A este respecto, o Comisario de Medio Ambiente, 
Asuntos Marítimos e Pesca da Unión Europea infor-
mou ao Parlamento Europeo que “Se as augas resi-
duais da fábrica de pasta de papel se verten a través 
dunha instalación de tratamento de augas residuais 
urbanas, aplicaranse as disposicións da Directiva 
91/271/CE, sobre tratamento de augas residuais 
urbanas”. Ademais, o citado comisario entende que 
“os órganos administrativos ou xudiciais nacionais 
encargados das Directivas mencionadas son os 
principais responsábeis de comprobar as situacións 
específicas de incumprimento”.

O complexo industrial de Lourizán tamén se ve obri-
gado ao cumprimento da Directiva 2010/75/UE so-
bre emisións industriais e da Decisión de execución 
da Comisión do 26 de setembro de 2014 pola que 
se establecen as conclusións sobre as melloras téc-
nicas disponíbeis para a produción de pasta, papel 
e cartón. Esta Decisión establece que nun prazo de 
4 anos deberán adaptarse todas as condicións de 
autorización das instalacións.

En consecuencia co anterior, o grupo parlamentar 
do BNG solicita que o parlamento galego acorde 

instar á Xunta a:

1. Dar cumprimento ao establecido nas Direc-
trices de Ordenación do Territorio (DOT) e no 
Plan de Ordenación do Litoral (POL) a respec-
to dos terreos de dominio público que ocupa 
a industria contaminante ENCE nas marismas 
de Lourizán. En consecuencia, Recuperarase a 
calidade ambiental e paisaxística, contribuirase 
a dotar de equipamentos e espazos libres de 
calidade o agregado urbano no que se insire, 
evitando parámetros de ocupación e intensida-
de incompatibles coa capacidade de carga do 
territorio e os valores ambientais, paisaxísticos 
e patrimoniais propios do litoral.

2. Esixir o cumprimento por parte de ENCE da 
normativa galega e europea sobre verteduras 
de augas residuais e sobre emisións industriais.

3. Rexeitar a prórroga da autorización ambien-
tal integrada a ENCE polo incumprimento da 
normativa sectorial e das determinacións das 
DOT e do POL.

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

Paralelamente á proposición non de lei, o BNG rexis-
trou no Parlamento as seguintes preguntas:

1. Cando e como prevé a Xunta de Galiza dar 
cumprimento ao establecido nas Directrices de 
Ordenación do Territorio (DOT) e no Plan de Or-

denación do Litoral (POL) a respecto dos terreos 
de dominio público que ocupa a industria conta-
minante ENCE?

2. Como valora a Xunta de Galiza o incumprimen-
to sistemático por parte de ENCE da normativa 
galega e europea sobre verteduras de augas re-
siduais e sobre emisións industriais?

3. Ten previsto a Xunta de Galiza seguir autori-
zando a vertedura de augas residuais de ENCE 
através da EDAR dos Praceres e do emisario 
submarino?

4. Que actuacións prevé realizar a administración 
autonómica para esixir o cumprimento da nor-
mativa galega e europea sobre verteduras de 
augas residuais e sobre emisións industrias por 
parte de ENCE?

5. Ten previsto o goberno galego aprobar a auto-
rización ambiental integrada en contra da nor-
mativa sectorial e das determinacións das DOT 
e do POL?
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O BNG vén de presentar unha proposición non de 
lei e varias preguntas parlamentarias relacionadas 
coa situación da estrada PO 546 entre Pontevedra 
e Marín, e do treito urbano deste vial na contorna da 
Casa do Mar. 

A proposta nacionalista fai constar que a estrada 
PO 546 é unha vía de titularidade autonómica que 
comunica as cidades de Pontevedra e Marín e que 
atravesa unha zona densamente habitada, principal-
mente na rúa Rosalía de Castro e nos barrios de Mo-
llavao, Ponte Muiños, A Igrexa e Os Praceres. 

Trátase dunha estrada que presenta numerosas de-
ficiencias en materia de accesibilidade, mobilidade 
e seguranza viaria xa que na maior parte do seu 
trazado carece de beirarrúas e beravías, o que 
a fai extremadamente perigosa para peóns e 
ciclistas. No caso dos ciclistas, hai que ter en con-
ta que é a única alternativa para a mobilidade en 
bicilceta entre Pontevedra e Marín despois de que 
que o Ministerio de Fomento prohibise a circulación 
pola autovía. No caso dos peóns, vense sometidos 
a continuas situacións de perigo debido a ausencia 
de medidas de calmado de tráfico e á inexistencia 
de zonas seguras nas beiravías. Ademais, case non 

contan con pasos seguros para atravesar a estrada. 
Esta situación vese agravada pola alta densidade do 
tráfico e o elevado número de camións que circulan 
por esta vía en dirección a ENCE e ELNOSA.

O treito da rúa Rosalía de Castro entre Manuel 
del Palacio e Mollavao forma parte da PO 546 e 
é un vial de titularidade autonómica. Trátase dun-
ha zona plenamente urbana que en lugar dun-
ha rúa urbanizada presenta o aspecto dunha 
estrada ou travesía, con beirarrúas antigas e 
estreitas, ausencia de medidas de calmado do 
tráfico, e perigosidade derivada da presenza na 
súa contorna dun colexio, un centro de saúde 
e un centro de día. Nesta zona son frecuentes os 
atropelos e as situacións de risco, o que fai necesa-

ria unha actuación urxente por parte da administra-
ción autonómica.

En numerosas ocasións, por parte do concello de 
Pontevedra solicitouse á consellaría competente da 
Xunta de Galiza a realización de actuacións de mello-
ra da rúa Rosalía de Castro ou no seu defecto que se 
lle autorizase a realizalas ao concello. Tamén houbo 
diversas xestións e acordos plenarios que demanda-
ban o arranxo e mellora da PO 546 entre Pontevedra 
e Marín.

Para procurar solucións a esta grave situación, o 
grupo parlamentar do BNG, por medio do deputado 
Luís Bará, presenta as seguintes propostas ante o 
Parlamento galego

1. Aprobar e levar a cabo no ano 2017 un proxec-
to de urbanización e mellora da rúa Rosalía de 
Castro, entre a rotonda de Manuel del Palacio e 
Ponte Muíños. Este proxecto deberá ser negocia-
do e consensuado co concello de Pontevedra, coa 
previsión de que este treito urbano pase a ser de 
competencia municipal.

2. Levar a cabo de maneira urxente medidas de 
mellora da accesibilidade, seguranza viaria e 
mobilidade peonil e ciclista na estrada PO 546 
entre Ponte Muíños e Os Praceres”.
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O BNG reclama no Parlamento ao SERGAS un proto-
colo de actuación para evitar o colapso nos servizos 
de urxencia do sistema sanitario público cando se 
producen brotes epidemiolóxicos ou picos asistenciais 
perfectamente previsibles, como é o caso do causado 
pola gripe nos últimos días.

UN PROTOCOLO PARA EVITAR O 
COLAPSO DE URXENCIAS ANTE 
BROTES PREVISIBLES

“Estes repuntes de actividade nos servizos de urxencia 
son perfectamente previsibles, e existen mecanismos 
para saber con certeza cando, como e a quen afectan 
as incidencias dos brotes epidemiolóxicos habituais 
por calendario”, explica a portavoz parlamentaria de 
Sanidade, Montse Prado, na proposición non de lei 
presentada na Cámara. “Os picos de gripe e de enfer-
midades respiratorias coincidindo coas épocas de frío 
son previsibles, pasan todos os anos, sen que a Con- sellería de Sanidade faga nada por evitar os colapsos 

que provocan no servizo de urxencia”, recalcou.

Prado denuncia que a saturación vivida ao longo dos 
últimos días na práctica totalidade dos centros hospi-
talarios provocou unha “situación de caos”: Doentes 
sufrindo esperas interminables, salas de espera amo-
readas, corredores cheos de pacientes en padiolas, 
cadeiras ou de pé, demoras de horas para poder dis-
poñer dunha cama, ingresos en plantas inadecuadas 
mesturando patoloxías, persoal sanitario sobrecarga-
do,  foron algunhas das estampas vividas. 

Ademais da falta de previsión, o Bloque ve no colapso 
unha consecuencia máis dos recortes impostos 
polo PP ao longo dos últimos anos.

Ante esta situación, dende o BNG propoñemos que 
a Cámara reclame ao Goberno galego a presentación 
dun informe coas medidas de planificación e reforzos 
postos en marcha para atender o aumento dos e das 
doentes nos servizos de urxencias. Ademais, un pro-
tocolo de actuación para os brotes ou picos asisten-
ciais, contando cos e coas profesionais da sanidade e 
representantes sindicais, onde se recolla, como míni-
mo, a previsión de reforzos e recursos.

Igualmente, a proposición non de lei do BNG deman-
da a apertura inmediata das plantas e das camas 
pechadas ou bloqueadas en toda a rede pública, 
contratar o persoal necesario obviando a taxa de 
reposición para poder recuperar os 2.000 profesionais 
eliminados da sanidade pública. E, ademais, a posta 

en marcha dun Plan de atención primaria con re-
cursos materiais e humanos.
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A portavoz nacional, Ana Pontón, respondeu á posi-
ción das restantes forzas políticas sobre o modelo de 
financiamento que precisa o país e instou a PP, PSOE 
e Marea “a non ser cómplices de colocar Galiza no 
tren das rexións” asumindo a “falsa idea centralista” 
da dependencia do Estado.

O BNG DENUNCIA QUE PP, PSOE 
E MAREA PREFIRAN QUE SEXA 
MADRID QUEN ADMINISTRE OS 
NOSOS RECURSOS

“Fago un chamamento a PP, PSOE e Marea a non 
ser cómplices de situar Galiza no tren das rexións, 
rebaixando o status que xa temos de nacionali-
dade histórica e, polo tanto, animo a estas tres 
forzas políticas a que abandonen esa idea cen-
tralista de que Galiza non pode, que non ten ca-
pacidade para financiar os seus servizos públicos 
porque é unha idea falsa para manter unha Galiza 
submisa e dependente”, argumentou Pontón.

A dirixente nacionalista salientou que os propios 
datos da Xunta avalan o concerto económico 
galego que propón o BNG como novo mo-
delo de financiamento, pois revelan que o 
Estado recada 3.000 millóns de euros 
máis dos que inviste, por iso todo 
o que sexa “renunciar a xestión 
total” de todos os nosos recur-
sos “será un fracaso”, advirte. 
Pontón considera incompre-
sible que PP, PSOE e Marea 
“prefira que sexa Montoro 
quen administre os nosos 
recursos en lugar de face-
lo desde Galiza”.

De cara á inminente reunión entre Goberno central e 
executivos autonómicos, a portavoz do Bloque pide a 
Feijóo “que se comporte como o presidente dun-
ha nación”, o que implica “establecer unha nego-
ciación bilateral co Estado como xa ten de facto 
Euskadi, Navarra ou Catalunya”. Pontón advirte 
que, a unha semana dese cumio, todo apunta a que 
o líder do PPdG “vai defender máis do mesmo nunha 
repetición anunciada do fiasco de 2009”.

PLENO DE ORZAMENTOS

Pontón fixo estas declaracións tras a xunta de porta-
voces na que tamén fixou a posición do BNG de cara 
ao debate plenario das emendas á totalidade 
ás contas de 2017 presenta-
das pola Xunta, que 
cualificou de 
“orza-

mentos peperianos en estado puro” porque consolidan 
os recortes en política social, manteñen a privatización 
de servizos públicos e non favorecen a creación de 
emprego. En definitiva, “non dan esperanza á maioría 
social”, sentenciou.

A alternativa plasmada na emenda total e na emen-
da transversal do BNG propón mobilizar máis de 900 
millóns de euros reorientando gasto superfluo ou 
prescindible e incrementando os ingresos fiscais en 
135 millóns cunha tributación máis progresiva, todo 
co obxectivo de blindar prioridades sociais, dar un 
salto cuantitativo na loita contra a violencia machista, 
-pasando de 5 a 95M€-, e duplicar o investimento en 
I+D+I.

COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DAS CAIXAS

O BNG aproveitou a xunta de portavoces para 
instar a constitución da comisión de investiga-
ción das caixas de aforro acordada fai máis dun 
mes, “pero que segue no limbo”. Pontón enten-
de que é máis necesaria que nunca tras coñe-
cer a sentenza do Tribunal de Xustiza Europeo 
favorable á devolución do cobrado pola banca 
a través das cláusulas solo.

“É imperioso investigar as condicións de venda 
de NovaGalicia Banco por parte do FROB, que 
eximía ao comprador e impoñía á Administra-
ción o custe da devolución desas cantidades 
indebidamente cobradas a miles de galegos 
e galega que teñen subscrita unha hipoteca”, 
concluíu.
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Ponte Caldelas, un concello democrático

O BNG PIDE A DEVOLUCIÓN 
DUNS ORZAMENTOS QUE 
CONSOLIDAN OS RECORTES E 
CARECEN DE AMBICIÓN DE PAÍS

A portavoz nacional, Ana Pontón, defendeu a devolu-
ción do proxecto de orzamentos de 2017 do Goberno 
da Xunta porque son os presupostos “da desesperan-
za e continúan coas vellas políticas que nos trouxeron 
ata o pozo no que aínda está unha maioría social”. 

“Estes orzamentos son como unha labazada na cara 
das persoas que seguen padecendo unha crise que 
non provocaron e, ao mesmo tempo, demostran que 
o Goberno carece de ambición de país, non ten estra-
texia para que Galiza colla o tren da innovación, dos 
salarios dignos, de igualdade, do respecto polo medio 
ambiente e do apoio a lingua e cultura”. 

Unha contas que, recalcou Pontón, “son fillas da aus-
teridade e consolidan os recortes en servizos públicos 
e prestacións sociais, e supoñen seguir instalados na 
precariedade laboral, na emigración e no aumento do 
paro”.

A portavoz nacionalista reprochou a Feijóo a súa au-
sencia nun dos debates máis importantes da Cámara, 
que cualificou de “falta de respecto” e, coa vista pos-
ta na conferencia de presidentes da negociación dun 
novo modelo de financiamento, pediu ao “presidente 
ausente” que demostre “ambición”.

“Non pode ir a esa reunión co ridículo obxectivo de 
evitar que Catalunya avance, esa estratexia anticata-
lana é inútil cando o actual sistema a quen privilexia é 
a Madrid. Polo tanto, non se confunda de inimigo, nin 
se comporte como un convidado de pedra na xuntan-

za de mañá, porque a súa submisión aos intereses do 
PP levan a Galiza á irrelevancia política”, denunciou 
Pontón, tras reprocharlle a Feijóo non ter presentado 
a proposta de novo modelo de financiamento do Go-
berno galego.

CRÓNICA DUN TRIPLO FRACASO

Na defensa da emenda de devolución, Pontón argu-
mentou que manteñen as mesmas políticas fracasa-
das que trouxeron unha Galiza con máis paro, emigra-
ción, pobreza e desigualdade. 

“Estes orzamentos son a crónica anunciada dun triplo 
fracaso, do paradigma da austeridade e da recentrali-
zación, do modelo máis con menos como na milagre 
da multiplicación do pan e dos peixes e fracaso do 
modelo de financiamento centralista, cuxo erro deben 

recoñecer e facer propósito de emenda para non re-
petilo”, indicou.

Pontón negou que se traten dunha contas expansivas, 
“cando o único que se expande é o pago da débeda” 
cun incremento do 14%, cinco veces máis ca subida 
media dos orzamentos. Tampouco considera crible a 
cifra de creación de emprego ademais de reprocharlle 
ao Goberno que prevea un descenso da taxa de paro 
grazas a unha caída da poboación activa.

“Pronostican que baixará o paro porque moitas per-
soas que agora buscan emprego desesperadas por 
non atopalo, marchan. Cando o presidente dun país 
pon negro sobre branco este dato no seu proxecto de 
orzamentos e se congratula, definitivamente estamos 
ao borde do abismo e vostedes seguen a dar pasos 
cara adiante”, lamentou.

SALARIOS GOBERNO 7%, 
SALARIO MEDIO 0,4%
 
No debate, criticou a subida dos salarios dos mem-
bros do Executivo nun 7%, cando a subida media sa-
larial é do 0,4%. “Se estivese prevista unha recupera-
ción dos soldos dos e das traballadoras non fariamos 
mención a este dato, pero neste contexto a suba das 
retribucións do goberno é desproporcionada”, alegou. 

Cunha Galiza na que 700.000 persoas están en risco 
de exclusión social e na que seis de cada dez familias 
confesan chegar con dificultade a fin de mes, cualifi-
cou de “falacia” o “crecemento san” do que presume 
a Xunta, e amosou o escepticismo do BNG ante as 
cifras macroeconómicas de crecemento do PIB. “Son 
a mellor mostra  de que este ano non vai chegar a 
recuperación a todos e todas”.

Igualmente, lamentou que as contas públicas consoli-
dan os recortes en servizos públicos e sociais, de tal xei-
to que Educación ten 396 millóns de euros menos que 
en 2009, Sanidade, 255 M€ menos e en 2015, 23.672 
persoas esperan pola prestación de dependencia.
En contraposición, Pontón salientou as prioridades 
orzamentarias do Bloque. Duplicar o investimento en 
I+D+i como base do desenvolvemento dos sectores 
produtivos e da creación de emprego, Plan retorna 
para recuperar xente moza emigrada, Renda de inte-
gración social para garantir un mínimo vital ás persoas 
máis desfavorecidas, loita contra a violencia machista 
pasando de 5 a 95 millóns de euros. 

Preservación do medio ambiente, con recursos para o 
saneamento das rías, apoio a cultura e a lingua com-
pletan as propostas do Bloque para negociar co Go-
berno.

Pontón lamentou  “ton e forma” da intervención do 
conselleiro de Facenda, que cualificou de “pouco de-
mocrática”. “Nós non lle quitamos lexitimidade para 
gobernar, non pretenda vostede quitarnos lexitimida-
de para facer oposición porque iso sería tanto como 
pedir o peche deste Parlamento”, recriminou. Tamén 
fixo unha referencia á intervención do portavoz do PP: 
“A nosa emenda non é para parar Galiza señor Puy, 
senón para poñela a funcionar e para darlle un futu-
ro mellor, porque creemos no potencial deste país”, 
concluíu.
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O vicepresidente provincial César Mosquera anun-
ciou que a Deputación contratará 18 funcionarios 
interinos e reeditará a convocatoria de bolsas de 
mestras e mestres composteiros coa fin de “garan-
tir a boa xestión dos centros de compostaxe do 
Plan Revitaliza en toda a provincia”. 

MÁIS PERSOAL PARA 
ATENDER A CRECENTE 
DEMANDA DE COMPOSTAXE

O nacionalista explicou que os bolseiros que ac-
tualmente exercen de mestras e mestras compos-
teiros finalizan as súas prácticas –e polo tanto a 
súa relación coa Deputación- entre os meses de 
maio e xuño deste ano, polo que a intención é que 
o novo persoal do Plan Revitaliza poida estar se-
leccionado e operativo para esa data. “Contamos 
con profesionais que garanten da mellor maneira 
posible a xestión dos centros de compostaxe, co 
coñecemento máis avanzado que hai polo mundo. 
Creo que esa está a ser a clave do éxito dos com-
posteiros xunto co bo facer da xente”, explicou, 
para engadir que “precisamente para garantir que 
os composteiros se poidan xestionar ben” este ano 
incluíronse nos orzamentos as partidas necesarias 
para o persoal necesario.

15 BOLSAS DE PRÁCTICAS

A Deputación puxo en marcha unha segunda con-
vocatoria das bolsas de prácticas. De todos os 
aspirantes seleccionaranse os que obteñan as 20 
mellores notas -nun examen de 100 preguntas test 
e unha entrevista persoal- para que se formen tec-
nicamente nun curso da ‘Facultade da Compos-

taxe’ xa homologado pola Universidade de Vigo. 
Finalmente concederanse 15 bolsas ás e ós aspi-
rantes con mellor expediente. As condicións eco-
nómicas das prácticas serán as mesmas que as 
actuais: 1.400 euros ao mes (cos desprazamentos 
e dietas incluídos) durante un máximo dun ano. 

CONTRATACIÓN DE 18 
FUNCIONARIOS INTERINOS

Por outra banda, e coa finalidade de profesionalizar 
e dar estrutura laboral ao Plan Revitaliza, Mosquera 
explicou que a Deputación contratará 18 funciona-
rios interinos: seis deles de categoría A2 e outros 
12 de categoría C1. Estas prazas laborais non se-
rán consolidables, senón ‘por programa’, e man-
teranse só durante a execución do Plan Revitaliza 
(ou por un mínimo de tres anos máis unha prórro-
ga). “Non queremos cargar de persoal definitivo á 
Deputación. Entendemos que se outro goberno 
provincial non quere seguir adiante co programa de 
compostaxe non ten que manter os postos”, subli-
ñou Mosquera. 

Para cubrir as prazas laborais porase en marcha 
unha oposición cunhas bases de convocatoria 
conxuntas, mais haberá temarios diferentes e un 
proceso selectivo tamén distinto en función da 
categoría. A expectativa, segundo abundou o vi-
cepresidente, é que o número de candidatos sexa 
moi elevado: poderanse presentar ás probas, que 
son abertas, tanto as actuais mestras e mestres 
composteiros como calquera outra persoa que re-
úna os requisitos e titulación solicitada (un mínimo 
de FP2). 

En canto ao número de traballadores do que dis-
porá a Deputación para desenvolver o Plan Revi-
taliza, Mosquera recoñeceu que é unha cifra “moi 
axustada” tendo en conta o número de compostei-
ros instalados na provincia e a previsión de futuro. 
Nestes momentos están colocados 48 centros de 
compostaxe comunitarios e, aínda aberto o pra-
zo de adhesión para que os concellos apliquen a 
compostaxe como sistema de xestión de lixo, xa 
hai 22 municipios que comunicaron o seu interese 
na iniciativa. 

“Estamos en 22 concellos e rozaremos os 30 polas 
nosas informacións. Para cada concello pequeno 
ou mediano non chegan dous mestres compos-
teiros, en Pontevedra non chegarían sete para a 

primeira fase, polo que a la previsión é que nece-
sitaremos centos… pero dende a Deputación non 
podemos organizar máis cursos de formación este 
ano. O vindeiro ano si repetiremos”, explicou o 
nacionalista, que tamén sinalou que os cursos da 
‘Facultade da compostaxe’ estanse a facer cuns 
custes moi baixos grazas á colaboración case des-
interesada de técnicos e especialistas tanto a nivel 
estatal como internacional. 

“Dificilmente se pode facer con tan poucos cartos 
un programa tan efectivo como o Plan Revitaliza”, 
dixo –tamén- en relación ao aforro que supón para 
os concellos deixar de enviar a Sogama centos de 
toneladas de lixo orgánico.A
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OS COLEXIOS DA PROVINCIA 
INCLUIRÁN A COMPOSTAXE 
NAS SÚAS ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS 

Os colexios da provincia incluirán a compostaxe 
como tema de traballo nas súas actividades didácti-
cas para o alumnado. Así o indicou o vicepresidente 

provincial César Mosquera na sinatura da addenda 
para prorrogar durante este ano 2017 o convenio 
que a Deputación ten co Centro de Extensión Uni-
versitaria e Educación Ambiental de Galicia (CEIDA) 
para fomentar a sensibilización ambiental e a com-
postaxe no ámbito educativo. 

Segundo indicou o vicepresidente, neste ano 2017 
o Ceida traballará de xeito cos colexios da provincia, 

sobre todo naqueles concellos adheridos ao Plan 
Revitaliza, ofertando unidades formativas para que a 
compostaxe sexa protagonista das programacións 
educativas dos rapaces e rapazas. Pola súa ban-
da, o responsable do Centro de Extensión, Carlos 
Vales, explicou que durante o ano 2016 o Ceida xa 
estivo en contacto con boa parte dos colexios para 
poñer a disposición recursos pedagóxicos, didácti-
cos e formativos (obradoiros, charlas e materiais de 
traballo e explicativos, exposicións e outras activi-
dades), que xa se utilizaron nalgunhas localidades. 

PONTEVEDRA ACOLLERÁ UN 
CONGRESO ESCOLAR SOBRE 
COMPOSTAXE

Así mesmo, por parte do Ceida durante o 2016 rea-
lizouse un traballo de recolección de proxectos e ex-
periencias escolares xa existentes sobre a compos-
taxe, dos que foron seleccionados catro (agárdase 
chegar a seis) para expoñelos nun congreso escolar 
que se celebrará en Pontevedra en datas aínda por 
determinar. “Ese congreso será o punto de expan-
sión do Plan Revitaliza nos colexios. Será o fito con 
máis potencia para divulgar a compostaxe entre a 
comunidade educativa”, sinalou Mosquera. 

Por outra parte, dende o Ceida tamén se mantive-
ron contactos coa Consellería de Educación para 
que a compostaxe e o mundo relacionado coa edu-
cación ambiental se inclúan na vindeira oferta de 
cursos de actualización e formación continua para 
o profesorado, cuestión fundamental para a correc-

ta transmisión aos alumnos dos conceptos sobre o 
tratamento do lixo  orgánico. 

“Temos feita unha primeira fase do noso traballo 
en 2016 que debe ter continuidade no futuro. Que-
remos impregnar o tecido educativo da provincia, 
chegar a un maior número de colexios e crear no 
profesorado un compromiso cun proxecto como o 
Plan Revitaliza da Deputación que é ilusionante e su-
pón é un salto a todos os niveis, conceptual e prác-
tico, para resolver un problema da sociedade: como 
se xestionan correctamente os residuos”, subliñou 
Carlos Vales.

O responsable do Ceida destacou que a súa cola-
boración coa Deputación só é unha das partes ne-
cesarias para potenciar a compostaxe na provincia, 
pero subliñou que é “relevante” porque non só “sen-
sibilizará aos escolares, senón que levará esa con-
cienciación á casa e influirá no contorno familiar” e 
permitirá un cambio de hábitos necesario na xestión 
dos residuos de forma máis ecolóxica. 

Finalmente, o vicepresidente Mosquera destacou 
que, se ben este ano 2016 xa se obtiveron resulta-
dos nalgúns colexios, “os froitos deste traballo de 
concienciación educativa serán máis evidentes co 
paso dos meses e os resultados masivos veranse 
nos vindeiros cursos”. “Temos que agradecer ao 
Ceida que este aí porque nestes tempos non é fácil 
manter un centro de educación ambiental, e tamén 
agradecer que se presten a colaborar coa Deputa-
ción”, salientou
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Axilizar e simplificar a tramitación de expedientes 
relacionados con licenzas e comunicacións previas 
na área de Urbanismo do Concello, reorganizar dita 
área e dar a coñecer aos profesionais e a cidadanía 
o que hai que facer coa elaboración de Guías e dia-
gramas de procedemento. Son os obxectivos que 
hai detrás do decálogo de medidas presentadas 
hoxe pola concelleira Carme da Silva para reorga-
nizar á Area de Urbanismo, que inclúe tamén a ac-
tualización de distintas ordenanzas para adaptalas 
as actuais directrices normativas como unha nova 
ordenanza única integrada de actividades económi-
cas e apertura de establecementos e obras ou un 
novo regulamento de ruídos.

UN DECÁLOGO PARA AXILIZAR 
OS TRÁMITES URBANÍSTICOS

No ano 2016, segundo os datos facilitados polo 
Rexistro Xeral do Concello, 4.517 das entradas ti-
veron como destino o servizo de Urbanismo, 2.868 
o servizo de Disciplina e 783 os servizos técnicos 
municipais – ao que hai que sumar as que chegaron 
a través doutras dependencias e se derivaron á área 
de Urbanismo- Son cifras que dan idea da inxente 
carga de traballo que tales solicitudes e documen-
tos xeran e o número de procedementos en tramita-
ción, subliñou a concelleira.

O decálogo de medidas no que se traballará no pri-
meiro semestre deste ano 2017 é o seguinte:

Redacción e aprobación da Ordenanza única 
de regulación integrada do exercicio de acti-
vidades económicas e apertura de establece-
mentos e obras no Concello de Pontevedra

Planificación dos procedementos de comuni-
cación necesarios e de verificación posterior 
en clave de simplificación, claridade e redu-
ción de cargas administrativas co horizontes 
de reducír os tempos de tramitación. Para iso 
vaise a:

• Ditar Instrucións ou ordes de servizo nas que se 
simplifique e racionalice o número de informes 
técnicos por procedemento, para evitar duplici-
dades e trámites innecesarios.

• Elaboración de Guías e diagramas de procede-
mentos, coa documentación e requisitos pre-
ceptivos para a tramitación das comunicacións 
previas de obras e de actividades dirixidos ao 
sector aos colexios profesionais implicados e a 
cidadanía en xeral e publicadas na sede elec-
trónica.

• Actualización e revisión dos modelos normali-
zados.

Unha vez elaboradas, e antes e despois da súa 
aprobación, realizaranse xornadas de debate e di-
fusión coa Asociación de Empresarios da Constru-
ción-APEC e outras entidades e colexios oficiais do 
sector.

Aprobación dun Plan de inspección de carácter 
bianual para programar e racionalizar as inspeccións 
de obras, locais e actividades.

Dar publicidade á Relación dos procedemen-
tos nos que subsiste o réxime de sometemento a 
previa licenza local de actividades.

Cubrir as vacantes xeradas para reforzamento dos 
servizos administrativos e técnicos da área de urba-
nismo, particularmente no caso dos novos postos 
de arquitecta/o técnica/ o e de administrativa/o.

Reorganización da área e da oficina técnica de 
licenzas, no que atinxe á asignación de funcións e 

atribucións entre os servizos e oficinas e mesmo nas 
encomendadas aos diferentes postos de traballo da 
área técnica.

-Encomendar parte das funcións da OTLI, en re-
lación a licenzas e comunicacións previas relacio-
nadas con usos residenciais no Centro Histórico, á 
OTR, unha vez posta en marcha a ARICH, ao igual 
que xa se fai no eido da ARI de Estribela.

– Estudo das posibles vías de colaboración e coor-
dinación co Corpo de Bombeiros en actuacións 
preventivas en materia de protección contra in-
cendios vencelladas aos plans de inspección (con-
dicións de seguridade de determinados locais de 
ocio con grandes aforamentos) e nas ordes de exe-
cución subsecuentes aos sinistros e servizos nos 
que participan.

A tramitación electrónica e portelo único de 
actividades e servizos, con incremento da infor-
mación dispoñible na sede electrónica e no portal 
WEB que experimentou un importante avance no 
2016.

Remodelación dos servizos urbanísticos sitos 
na rúa Churruchaos. Aproveitarase o traslado para 
proceder ao arquivo dos expedientes acumulados, 
no seu caso mediante servizos extraordinarios.

Inicio dos trámites para a elaboración dunha nova 
Ordenanza de ruídos.

Elaborar un novo Catálogo de edificacións e ele-
mentos a conservar, proxecto que xa ten consig-
nación presupuestaria nos orzamentos de 2017.
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ALIADOS E ALIADAS CONTRA 
A VIOLENCIA MACHISTA

Ultimamente levamos unha noticia de agresión ma-
chista por semana, que non é o mesmo que decir 
que hai unha agresión por semana. A violencia de 
xénero está presente a diario en todos os ámbitos 
aínda que salte aos titulares unha parte infinitesimal 
da mesma. Xa o demostramos ca campaña  #pri-
macoso, que puxo de manifesto o mundo no que as 
mulleres imos medrando, un universo paralelo onde 
TODAS as mulleres coincidimos en algún momento, 
normalmente de nenas, cos maltratadores. Moitas 
escapan pero outras non teñen tanta sorte.

Ser conscientes de que é un feito común á catego-
ría muller e que precisa do compromiso non só das 
mulleres senón de todos os aliados necesarios, é 
unha tarefa na que estamos empeñadas en Ponte-
vedra.

A Policía Local de Pontevedra demostra como se 
loita contra a violencia machista cada vez que in-
tervén nun caso, desde os axentes de rúa até a co-
municación á prensa insistindo na importancia da 
implicación de todo o entorno das víctimas. 

UNHA SOCIEDADE IMPLICADA

Parece que algo se move. Últimamente os feitos 
están sendo denunciados por terceiros, veciños, 
veciñas, amizades, aínda que a vítima, por cues-
tións moi complexas que levaría tempo explicar, non 
denuncie ou incluso defenda ao seu agresor. Aínda 
que faltan datos, parece que a implicación das per-
soas que coñecen un caso de violencia empeza a 
ser activa e non só meros espectadores.

Isto é unha boa noticia e indica que imos polo bo 
camiño cas campañas de sensibilización que anda-
mos a promover, non como as da Xunta, que só 
buscan cubrir expedente sen o máis mínimo intere-
se en remexer as conciencias e chamar á responsa-
bilidade de todos e de todas.

Dentro dunha relación violenta a vida é moi 
dura, pero fóra tampoco as cousas son 
agradables. Sempre hai algunha boa 

razón pola que desculpar a agresión e sempre hai 
algunha boa razón pola que ela o provocou. E ese 
discurso está presente en todas as persoas que ro-
dean ás vítimas afondando máis na súa ruina. Por 
iso é tan importante que os arredores sexamos acti-
vos, aliados, aliadas e lancemos a mensaxe de que 
non aturamos máis esta peste e que estamos da 
vosa parte. 

A sociedade vai espertando e pouco a pouco fai 
súa a responsabilidade de loitar contra a violen-
cia machista, cada quén como lle vaia tocan-
do facer, e nese terreo imos coincidindo 
cada vez máis persoas. Unha boa nova.
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PONTEVEDRA REPROGRAMARÁ OS 
PROXECTOS DUSI CO CRITERIO “DE 
GARANTIR A MAIOR EFICIENCIA” NA SUA 
TRAMITACIÓN 

O Goberno local reprogramará os proxectos que acometerá cos fon-
dos DUSI da acordo co criterio “de garantir a maior eficiencia e eficacia 
na tramitación dos fondos” co fin de non perdelos por trabas ou pro-
blemas (urbanísticos, patrimoniais, burocráticos…) que atrasen a exe-
cución dos mesmos”, segundo explicou a concelleira de Urbanismo e
responsábel da estratexia DUSI, Carme da Silva.

A reprogramación é froito da con-
cesión de 10 millóns de fondos 
europeos (máis 2,5 millóns aporta-
dos polo Concello) en vez dos 18 
solicitados nun principio.

Da Silva e os concelleiros respon-
sábeis das distintas áreas implica-
das nos proxectos DUSI – +Mo-
delo Pontevedra- mantiveron unha 
xuntanza para pór en marcha os 
primeiros pasos. Até finais de fe-
breiro procederase a elaboración 
do Manual de procedemento e de 
risco de fraude e farase a repro-

gramación das distintas liñas de actuación e decidiranse os proxectos. 
Haberá que elixir entre suprimir ou non algún proxecto, recortar ou non 
o alcance das iniciativas, asumir ou non con fondos propios do Con-
cello parte do financiamento de algún proxecto…e definir a prioridade 
das actuacións Tamén no primeiro trimestre definirase a composición 
do Grupo de participación urbana que fará suxestións e un seguimento 
dos proxectos. A participación -lembra Carme da Silva- é un dos eixos 
bases da estratexia DUSI. Neste grupo terán cabida os responsábeis 

do Goberno local e máis representante das distintas administracións 
que podan estar implicadas nos proxectos (Deputación, Xunta, Estado) 
e portavoces de colectivos cidadáns implicados e afectados nas dis-
tintas iniciativas.

Pola súa banda os grupos políticos municipais terán cumprida informa-
ción e voz sobre a tramitación e desenvolvemento dos fondos DUSI na 
Comisión municipal de Urbanismo e tamén, xunto cos axentes sociais 
e colectivos veciñais e cidadáns, no CES.

O Goberno local agarda que no primeiro trimestre do ano se poda ter 
feita toda a tramitación administrativa e burocrática esixida para dispor 
dos fondos DUSI consignados para este ano e poder enfrontar a licita-
cións dos proxectos.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, xunto coa 
concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías,visitou dis-
tintos lugares de Marcón co fin de comprobar de primeira man 
o resultado das últimas actuacións feitas na parroquia. As ac-
tuacións foron faladas e que contan coa aprobación da veci-
ñanza. Teñen un custe superior aos 100.000 euros.

O percorrido comezou no Albeiro -cruzamento da rúas das 
Olivas e Pedra do Lagarto- onde se lle deu solución aos proble-
mas xerados polas augas pluviais nunha serie de fincas particu-
lares. Ágora hai separativa das augas.

Despois achegaronse ao lugar de Ría de Abaixo. Alí redese-
ñouse a mobilidade coa implantación de medidas de calma-
do de tráfico e priorización peonil. Os traballos feitos permiten 
garantir a seguridade na zona de xogos que alí hai (coñecida 
como campo de fútbol).

A continuación a comitiva foi tamén até A Barcia onde se fixo o 
asfaltado e posta a punto do vial que comunica este lugar coa 
estrada de Bora.

O alcalde visitou en Marcón obras 
que foron acordadas coa veciñanza
cun custe de máis de 100.000 euros

Pontevedra acollerá o próximo 25 de marzo o Campionato 
Estatal de Loitas Olímpicas, nas categorías senior e cadete 
que reunirá a 500 deportistas. 

A loita olímpica galega ten a súa base no CTDG de Ponte-
vedra. “Aquí adéstrase a créme de la créme dos cadetes e 
junior” mantén o presidente da Federación Española, quen 
avanzou que están a pugnar pola celebración no Estado do 
Campionato Europeo Junior do ano 2019 e el aposta por 
Pontevedra como posíbel sede do evento.

O alcalde Miguel Fernandez Lores lembrou que a Pontevedra 
e aos pontevedreses llegusta “gozar da práctica deportiva de 
nivel ademais de ter un importante retorno económico”.

Pontevedra acollerá o 
campionato estatal de loitas olímpicas
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O goberno local de Soutomaior anunciou na Xun-
ta de Portavoces celebrada a súa intención de que 
o  Plan Xeral de Ordenación Municipal se someta á 
aprobación provisional no pleno que terá lugar o vin-
deiro 24 de xaneiro.

O PP quere impoñer un PXOM lesivo para 
o concello de Soutomaior ocultándolle a 
información á veciñanza

O goberno local adoptou esta decisión, a pesar de 
que o PP conta dende hai 3 meses con informes da 
Xunta que a veciñanza descoñece e que modifican 
substancialmente o PXOM. Trátase de modificacións 
que afectan de maneira directa a centos de veciños 
e que o goberno local non só aceptou senón que 
ocultou á veciñanza durante tres meses sen sequera 
informar á coorporación da entrada no rexistro ataa-
penas 10 días antes do pleno.

A este respecto, o voceiro municipal do BNG Manu 
Lourenzo denunciou que “en Soutomaior vivimos 
unha situación de falta de transparencia sen prece-
dentes. Introducen pola porta de atras modificacións 
de moitísimo calado e mesmo as ocultan durante 
meses para que evitar que informemos á veciñanza. 
A intención está máis que clara, que a xente non se 
entere da cacicada que están a perpetrar con este 
PXOM que só os beneficia a eles mesmos”.

O voceiro nacionalista sinalou tamén que con esta 
actitude do PP os veciños se atopan nunha situación  
de indefensión absoluta, xa que Xunta e o goberno 
municipal se puxeron de acordo para meter con cal-
zador unhas modificacións que supoñen unha estafa 
a centos de veciños e que condena o noso concello 
a ser unha vila dormitorio. 

Nesa liña Lourenzo sinalou que “a evolución do 
PXOM dende a aprobación inicial ata a actual só fixo 
perxudicar a máis veciños. Hai moitísimas parcelas 
que pasaron de ser edificables a ser urbanizables 
nun primeiro momento (unha clasificación que xa era 
máis restritiva). Pero agora na aprobación definitiva 
pasan a ser direcetamente rústicas, e dicir que só 
servirán para plantar patacas”. Ninguén se explica 
que no PP fagan isto sen sequera contestar as ale-
gacións. Hai ducias de veciños están a piques de 
perder moitísimo diñeiro no valor das súas propieda-
des e o PP pretende perpetrar esta desfeita sen que 
ninguén se entere.

Os veciños de Soutomaior presentaron máis de me-
dio milleiro de alegacións ao PXOM. Alegacións que 
dous anos despois aínda non foron contestadas. De 
todas as alegacións presentadas, o PP só aceptou 
o 30% das mesmas, o 20 % tiveron unha acepta-
ción parcial que na maioría dos casos non resolve o 
problema, e o 50 % foron descartadas directamente. 
Pero o peor de todo é que o concello nin sequera 
respondeu aos veciños. E pretenden contestar as 
alegacións cando o PXOM estea aprobado e polo 
tanto, deixando como  única opción aos veciños, a 
de ir ao xulgado. Esta é a verdadeira cara do gober-
no local do PP.

Este PXOM non só é unha desfeita para os veciños 
senón que hipotecará o futuro do concello e de cal-
quera futuro goberno que os veciños escollan, sina-
lou  Manu Lourenzo.

Campaña de información do BNG

Unha vez coñecida a intención do PP de tentar impor 
pola porta de atrás a a probación dun PXOM nefasto 
para Soutomaior, o BNG lanzouse a unha campaña 
de información a toda a veciñanza.

Así, desde o primeiro momento abrimos no noso 
local unha oficina para atender aos veciños e veci-
ñas, e que estes poidan coñecer o estado no que 
quedan as súas parcelas. Así mesmo comezamos 
unha intensa campaña de información in situ sobre o 
PXOM que o PP pretende impoñer,  programando os 
seguintes actos ás 19 horas:

MARTES 17
Casa do Pobo de Romariz dirixido aos veciños e 
veciñas de Comboa, Vela e Romariz 

MÉRCORES 18
Casa do Pobo de Moreira dirixido aos veciños e 
veciñas de Moreira e Lourido

XOVES 19
Casa do Pobo de Val-Sobral dirixido aos veciños e 
veciñas de Val-Sobral, Aranza e Cortellas

VENRES 20
Casa da cultura Rexina Míguez de Soutomaior 
dirixido aos veciños e veciñas de Montesiña, Rial e 
Pedreira
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