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Moción de Censura encuberta 
e covarde en Pontevedra

Os orzamentos alternativos pactados por PP, PSOE, MAREA e 
CIUDADANOS supoñen eliminar o modelo de cidade 

e unha volta á triste e anodina Pontevedra dos anos 80 e 90
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PP PSOE CIUDADANOSMAREA-PODEMOS

Pacto contra Pontevedra
Diciamos no anterior boletín que:

“O Pleno no que se debatan os orzamentos vai ser 
a proba do nove para sabermos se o pacto pro-
posto por Moreira e o PP segue en pé. Os ante-
cedentes non son bos, o documento que recolle 
os orzamentos é a mellor ferramenta para mellorar 
Pontevedra.
A ver”

E vimos. Cuidado se vimos.

Precisamente o día en que se reincorporaba a expe-
dición pontevedresa encabezada polo alcalde des-
pois da xira por China onde Pontevedra foi, non o 
esquezamos, porque o maior xigante da economía 
mundial quere reproducir o noso exitoso modelo, 
precisamente ese día, na Comisión de Economía, 
PP, PSOE, Marea de Podemos e Ciudadanos (todos 
partidos de obediencia madrileña) explicitaron o seu 
pacto promovendo a aprobación dun orzamento al-
ternativo que acordaron entre todos eles.

Unha moción de censura encuberta e covarde

O que vimos na comisión só pode ser cualificado de 
covarde moción de censura encuberta.

Moción de censura porque é un ataque aos alicerces 
do Modelo Pontevedra:  deixan sen fondos as obras 
urbanas, a accesibilidade, a compostaxe, a cultura e 
o mobiliario urbano; inviabilizan a programación anual 
das festas, a promoción da cidade e o Puntazo; ata-
can a normalización lingüística, as feiras, o deporte e 
o traballo co patrimonio histórico e poñen en perigo 
as transferencias que veñan doutras administracións, 
incluídos os dez millóns dos fondos DUSI.

Covarde porque non se atreven a pór sobre a mesa 
o modelo que todos compartillan: están en contra do 
tráfico calmado, protestan pola proxección exterior 
de Pontevedra, non gostan do apoio á cultura ga-
lega, rexeitan a recuperación da memoria histórica, 
póñenlle a proa á compostaxe, non queren instala-
cións deportivas e así até un longo etcétera. O seu 
modelo, o modelo que comparten PP, PSOE, Marea-
Podemos e Ciudadanos está claro: é a triste, anodi-
na  e inacessíbel cidade dos anos 90. 

E encuberta porque minten: usan torticeiramente as 
ferramentas políticas co único interese de destruír o 
traballo que Pontevedra leva edificado nos últimos 
anos, coa única intención de boicotear a goberno 
que nos ten postos na vangarda mundial.

Non llo imos permitir.

O BNG, co alcalde Lores á cabeza, non vai permitir 
esta gamberrada política, senón que vai pór toda a 
carne no asador para que este infumábel proxecto 
de orzamentos non saia adiante.

Todas as vías están abertas: se a oposición quere 
impor a destrucción do Modelo Pontevedra vai ter 
botarlle valor, investir a Jacobo Moreira alcalde e go-
bernar. A ver.
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PONTEVEDRA

Mobilidade e accesibilidade

Festa e Cultura

A sintonía das forzas españolas contra o modelo de cidade é total. Non en vano, máis clarificador 
que as partidas que propoñen está a plena coincidencia no que sacar, e que son o cerne 
dun modelo exitoso que non só nos catapultou polo mundo como referencia en mobilidade, 
accesibilidade, seguranza viaria e medio ambiente, senón que nos dotou aos veciños e veciñas de 
Pontevedra dun estandar de calidade de vida que está á cabeza das cidades de todo o mundo.

Non se poderá seguir avanzando na accesibilidade universal, ao 
eliminarse toda as partidas nesta dirección.

Tampouco se poderán facer novas obras urbanas nin mellorar o 
alumeado público.

Iso si, os coches poderán volver correr polas rúas da cidade.

Encher de vida rúas e prazas e facelo en galego é outro elemento central do noso 
modelo de cidade, de aí a importancia das actividades culturais e festivas como 
elementos de socialización, galeguización e dinamización económica.

O orzamento da oposición elimina todas as 
partidas para Cultura e reduce á mínima 
expresión o de Festas, co que desaparecerán 
as festas parroquiais e moita da animación na 
cidade, coa conseguinte repercusión no comercio 
a hostelaría e o lecer da cidadanía.

A promoción do idioma é outro dos aspectos 
centrais do noso modelo de cidade, un aspecto 
que uns e outros se queren cargar, reducindo a 

cero euros a partida de normalización lingüística.

Como curiosidade, aprobaron -ao mesmo tempo e sempre polos catro grupos- facer a Casa 
da Cultura de Lourizán (que xa está en redacción) e, ao mesmo tempo retirar todos os cartos 
para facer Casas de Cultura (sic).

A mobilidade, a accesibilidade e a seguranza viaria son elementos centrais do 
modelo Pontevedra. Un modelo recoñecido na cidade e no mundo

Un ataque ao modelo de cidade
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PARLAMENTO

Medio Ambiente

O BNG sempre apostou polo medio ambiente como un elemento fundamental da 
súa acción política. Por iso é outro dos elementos que pretenden eliminar.

•	 Obras na cidade.

• Mellorar a iluminación pública e, polo tanto, a eficiencia lumínica e enerxética

• Novas instalacións deportivas

• Adquirir mobiliario urbano, co que non se poderá poñer novo nin repór os deteriorado

• Facer as obras de mantemento dos centros escolares

• Conservación e promoción do noso patrimonio histórico.

•	 Feiras e Congresos, elementos esenciais para a promoción da cidade e cun importante 
retorno económico.

•	 Promover as empresas emerxentes de Pontevedra, ao eliminarse a partida do Puntazo.

Outros aspectos importantes 
que non se poderán facer

Así, impídese a adquisición de 
composteiros, paralizando a posta en 
marcha dun tratamento racional dos residuos 
orgánicos.

Paralízase o grande parque forestal da 
Fracha, acordado con todas as comunidades 
de montes involucradas.

Facilítase a consolidación de ENCE 
e ELNOSA en Lourizán, ao insistir na 
aprobación dun  PXOM para o que a Xunta 
impón que os terreos de Lourizán sexan 
industriais.

Promóvese o deterioro da cidade, ao non 
poderse repór nin papeleiras nin colectores de 
lixo.

Aumentará a contaminación, ao 
incrementarse a velocidade dos vehículos pola 
cidade
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Guía rápida 
para destruír un referente urbano

Eliminar os lombos 
Pretenden eliminar os lombos salvavidas nas eufemisticamente chamadas “vías sanitarias”. 
Na práctica, investir 400.000€ para que se poida correr en coche pola cidade, co conseguinte 
perigo para as persoas.

Estudos e Plans
Para “dinamizar” a economía pretenden investir máis de 700.000 euros en estudos e plans. 
Deses que sempre rematan nos caixóns. Actuacións prácticas ningunha.

Crear un servizo de asesoramento a emprendedores 
Poñer en marcha un servizo que xa existe?

Contratar novos traballadores sociais 
Estes novos traballadores non poderían acceder aos expedientes e, polo tanto, non poderían 
traballar en beneficio dos pontevedreses e pontevedresas.

Renda social
Pretenden crear unha renda social, probabelmente ilegal e irrealizábel. Nos seus concellos 
non o fan. A cambio eliminan os fondos para unha cultura gratuíta para todos e todas.

Casa de cultura en Lourizán 
Unha proposta de Marea, para realizar un proxecto que xa está en marcha. Curiosamente, e 
paralelamente, todos votaron a favor de retirar todos os fondos para Casas da Cultura 

Elaboración dun novo PXOM 
Un documento que, segundo as esixencias da Xunta,  perpetuaría ENCE en Lourizán, 
reduciría a edificabilidade nos núcleos do rural, e inviabilizaría o modelo urbano.

Redución do IBI 
Proposta do PP; Curiosamente, o propio PP vaino subir no Congreso. Viva a coerencia.

Cursos para que “a cidadanía” extinga os incendios 
Sen comentarios

Traslado do parque de autocaravanas 
Actualmente xa se está construíndo nunha ubicación pactada cos veciños e coas asociacións 
do sector. Desfacer o feito para construír outra noutro lado. Iso ten un nome: despilfarro de 
fondos públicos. 

O PP, e os seus socios de Marea, PSOE e Ciudadanos, pretenden cargarse 
o modelo Pontevedra, para construír unha nova (vella) Pontevedra. Eís os 
principais apartados aos que propoñen adicar os cartos: 
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En política existen moitos xeitos de actuar, máis ou 
menos aceptábeis ou reprobábeis, máis ou menos 
democráticos e máis ou menos destrutivos.

E despois está a oposición de Pontevedra.

Ao longo da historia existen casos nos que o labor de 
oposición conduce a que grupos diferentes, por mo-
tivos opostos, acaben efectivizando o seu voto nega-
tivo contrario a unha proposta gobernamental. Nada 
que obxectar se non  hai obxectivos destrutivos.

Tamén en moitas ocasións asistimos a coaligazóns, 
puntuais ou non, nas que grupos distintos pactan un 
programa de goberno e, despois efectivízano. A difi-
cultade deste proceso, en xeral, non está en definir 
os obxectivos e mesmo o programa: a dificultade 
adoita aparecer cando compre levar á práctica eses 
obxectivos na redacción do documento máis impor-
tante de calquera goberno, o orzamento. Lembrade 
canto traballo daba pactalo cos nosos “socios” do 
PSOE en anteriores mandatos.

Mais o que estamos vendo en Pontevedra estes días 
é outra cousa, algo inaudito, o nunca visto.

Os grupos políticos da oposición pactaron un acor-
do que non ousan facer público e que agachan a 
calquera tipo de participación e transparencia, mais 
que se ve como branco sobre negro a cada paso 
que dan: como poden presentar emendas diferen-
tes contra a mesma partida do orzamento e que o 
resultado sexa deixala exactamente a cero? Porque 
pactaron previamente. Como pode ser que entre to-
dos inviabilicen as partidas que executan o Modelo 
Pontevedra? Só e unicamente só porque pactaron 
previamente.

Ese pacto é destrutivo até límites insospeitados: to-
das as súas propostas consisten en desfacer o anda-
do para converter Pontevedra non exemplo mundial 
e voltarmos a situación dos anos 80 e 90 do século 

pasado. Que é o que, de feito, levan todos estes anos 
propondo. E por iso, polo afán destrutivo, faltoulles 
o valor necesario para presentar estas emendas no 
máis de un mes de negociacións: aceptáronse e in-
corporáronse parte das súas propostas ao proxecto 
de orzamentos, mais non podían aceptalo porque xa 
pactaran destruír o labor de todos estes anos.

Para rematar a súa covardía, nen tan sequera teñen 
o valor de daren o paso e executaren ese seu progra-
ma: queren atar de pés e mans o goberno do BNG, 
impedir a capacidade executiva do goberno e que 
non poidamos seguir facendo avanzar Pontevedra.

Non estamos diante de calquera pacto, senón que 
asistimos a un tan firme, tan asentado, que, despois 
de ano e medio dende que fora proposto por Jacobo 
Moreira e o PP é quen de presentar un orzamento 
propio para executar ese programa corrosivo e ver-
gonzante.

Nós nen o imos permitir nen imos executar ese orza-
mento da oposición, do PP, do PSOE, de Ciudada-
nos e da Marea de Podemos.

Se queren levalo á práctica, que vaian poñéndolle 
data a moción de censura

O nunca visto


