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SESION EXTRAORDINARIA
DO PLENO DA CORPORACION
CORRESPONDENTE O DIA 6 DE XUÑO DE 2022
No salón de Sesións da Casa do Concello de A Mezquita, sendo ás dezanove horas e
trinta minutos do día seis de xuño dous mil vinte dous, baixo a Presidencia do Sr. AlcaldePresidente D. Rafael Pérez Vázquez, coa asistencia do Sres. Concelleiros D. Antonio
Blanco Martínez, Dª Tamara Ballesteros Vidueira, D. Francisco Fernandes Pires, Dª
Cristina Clavería Alves e D. Francisco Antonio García Fornos do grupo municipal do BNG,
D. Jesús Río Piornedo do PP, D. José Rodríguez Gómez do PSdeG e excusa a súa ausencia
Dª Susana Fernández Tomás do BNG e actuando como Secretario da Corporación D.
Francisco García Suárez, REUNIUSE o Pleno da Corporación deste Concello, ó obxecto de
celebrar a Sesión de Pleno de carácter Extraordinario en primeira convocatoria.
O Sr. Presidente declara aberta a sesión que se desenrola dacordo co seguinte orde
do día:

2.-APROBACIÓN CONTA XERAL 2021
Vista a Conta Xeral do exercicio 2021, xunto con toda a súa documentación anexa
á mesma, segundo a lexislación vixente.
Visto que o Titular da Intervención Municipal de fondos procedeu á formación da
Conta Xeral desta Corporación correspondente ao exercicio económico 2021 xuntamente
con toda a súa documentación anexa ao mesmo.
Visto que se finalizaron os devanditos traballos e obtida a documentación
correspondente, a Intervención municipal procedeu a emitir os correspondentes informes
en relación á aprobación da Conta Xeral.
Visto que con posterioridade, a Comisión Especial de Contas do Concello en sesión
celebrada en data o 8 de marzo 2022 emitiu o correspondente informe preceptivo en
relación á Conta Xeral desta corporación relativo ao exercicio 2021.
Visto que mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia data 10 de
marzo 2022 a Conta Xeral xuntamente co informe da devandita comisión- foron obxecto
de exposición ao público durante o prazo de quince díase oito mais durante os cales, os
interesados puideron presentar reclamacións, reparos ou observacións.
Visto que de conformidade co contido da certificación librada polo Secretario Xeral
da Corporación, durante o prazo de exposición ao público da devandita Conta, non se
presentaron alegacións nin reclamacións contra da mesma.
Visto o informe da Comisión Especial de Contas, e de conformidade co disposto no
artigo 22.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, o
Alcalde Presidente sinala que é coñecida esta tramitación e que o Concello da Mezquita
unha vez mais tramita en tempo e forma a súa aprobación e destaca os logros da xestión
económica do 2021 coa reducción do periodo medio de pago e a prontitude no abono de
facturas a proveedores así como coa reduccón da debeda municipal na que neste mes de
xuño se vai amortizar 87.000 euros do préstamo ICO. Non habendo intervencións dos
portavoces dos grupos municipais do PSOE nin do PP somete a VOTACION este asunto
sendo aprobado cos votos a favor do 6 integrantes do grupo municipal do BNG presentes
contando coa coa abstención do portavoz do PSOE e do portavoz do PP adoptándose o
seguinte
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1.LECTURA
E
APROBACIÓN
SE
PROCEDE,
DA
ACTA
ANTERIOR
CORRESPONDENTE Á SESIÓN 8/03/2022
Sometida a votación polo Alcalde-Presidente, resulta aprobada cos seis (6) votos a
favor do grupo municipal do BNG, un (1) voto en contra do PP e unha (1) abstención do
PSdeG.

ACORDO
PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do Exercicio 2021.
SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto con toda a documentación que
a integra á fiscalización do Consello de Contas e do Tribunal de Cuentas, tal e como se
establece no artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e, en cumprimento dos
mandatos da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira, e demais normativa concordante, ao Ministerio de Facenda.

"Moción relativa ás actuacións que deben impulsar os gobernos galego e
central para mitigar o impacto do medre disparado da inflación na sociedade e
economía galegas"
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza, a súa economía e a súa sociedade, sofre a agudización dunha
suba de prezos sen precedentes nas últimas tres décadas e que, aínda que
agravada pola guerra de Ucraína e o impacto da especulación sobre produtos
como o gas ou o cereal, xa se viña producindo durante o 2021 e os primeiros
meses de 2022.
A inflación é un fenómeno económico que se manifesta no incremento
global do prezo dos bens e servizos dun país. Isto provoca unha perda
xeneralizada do poder de compra do diñeiro no tempo. Por tal motivo,
coñécese como o "imposto dos pobres" porque, cos mesmos cartos, podemos
enfrontar menos pagamentos e isto prexudica especialmente ás persoas máis
vulnerábeis e con menos recursos. É, polo tanto, un problema económico e
social de primeira orde.
A taxa de inflación interanual en Galiza no pasado mes de febreiro foi do
8% e, outro mes máis, supera a rexistrada no conxunto do Estado (7,6%). Isto
quere dicir que en febreiro de 2022 as galegas e os galegos eramos un 8%
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3.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG: “MOCIÓN RELATIVA ÁS ACTUACIÓN
QUE DEBEN IMPULSAR OS GOBERNOS GALEGO E CENTRAL PARA MITIGAR O
IMPACTO DO MEDRE DISPARADO DA INFRACCIÓN NA SOCIEDADE E ECONOMÍA
GALEGAS”
Expón o Sr. Alcalde as razóns que levan ó grupo municipal do BNG a presentar
esta moción para reclamar da Xunta de Galicia e do Goberno Central a adopción de
medidas para facer fronte á infacción.
Indica que nalgunhas das medidas hai coincidencia coa moción que no punto
seguinte presenta o grupo popular, aínda que considere mais completa e atinada a
presentada polo BNG, insistindo na necesidade de aproveitar cunha tarifa eléctrica
galega o potencial enerxético do noso país en beneficio dos galegos e galegas e da
potenciación da nosa actividade económica. Sinala que o custe da vida xa subira con
anterioridade á guerra de Ucraína e mesmo en Galicia unha inflación maior ca do Estado.
Esta situación, sinala o Alcalde, fai necesaria a adopción das medidas propostas na
moción a favor das clases populares.
O Alcalde pregúntalle ó portavoz do grupo municipal popular se quere facer
algunha modificación na súa moción para aprobar unha transación.
O portavoz do grupo municipal popular manifesta que vai defender a moción
presentada íntegramente e o Alcalde-Presidente somete á VOTACIÓN a moción
presentada polo BNG, sendo aprobada, cos votos a favor dos 6 integrantes do grupo
municipal nacionalista presentes na sesión, contando coa abstención do portavoz do
PSOE e do portavoz do PP, por maioría xa que logo apróbase a seguinte MOCIÓN:

máis pobres que un ano antes. Así, por exemplo, a electricidade subiu no
Estado español un 1 1 1 ,5 0/0 0/0 no mes de febreiro con respecto ao mes de
febreiro do ano pasado. O diésel subiu un 29% e a gasolina un 25,9% con
respecto a febreiro do ano pasado. A bombona de butano nunca custo tanto:
pasou dos 13,3 euros hai un ano a 18,63 € agora (un 40% máis cara). Porén,
non subiu só a enerxía, tamén o fixeron os alugueiros ou algo tan básico coma
os alimentos (segundo a FAO o prezo dos alimentos a nivel mundial está no seu
nivel máis alto dos últimos 60 anos).
A suba xeneralizada de prezos que estamos a vivir non está provocada
por unha única causa. Son varios os elementos que están a provocar esta
situación. A guerra agrávaa, mais a situación xa viña de antes e a pandemia
tampouco explica todo. Vivimos ademais un contexto de escaseza de materias
primas, problemas de subministro a nivel mundial (estes dous factores en boa
medida ligados á especulación e sen ligazón cunha minoración real dos
subministros, xa que o petróleo, gas e materias primas que entran nos
mercados seguen a ser as mesmas, sen embargo crease un entorno ficticio de
escaseza), todo isto ligado a unha perda do control público sobre sectores
clave como a enerxía, etc. O máis importante é que a suba de prezos está
condicionada por decisións políticas, que poden empeorar ou aliviar os seus
efectos. Polo tanto, hai marxe para actuar e evitar que as maiorías sociais
paguen esta crise mentres grandes empresas como as da banca ou as
eléctricas multiplican beneficios, e os produtores do sector primario quedan
totalmente desamparados.

A situación é insoportábel e non podemos permitir que goberno central
e Xunta sigan de brazos cruzados, ou con políticas de "maquillaxe".
É necesario, a medio e longo prazo, impulsar un cambio estrutural na nosa
economía que nos faga máis resistentes a este tipo de situacións, mais é hora
tamén de tomar medidas urxentes para que non haxa un empobrecemento
drástico e non se pode agardar semanas para actuar.
É por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego de A Mezquita somete a debate e aprobación polo
Pleno da Corporación esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos
ACORDOS

1.

Demandar do goberno central a intervención inmediata no sector
enerxético para controlar os prezos da electricidade e do gas, recortar os
beneficios das eléctricas, impulsar unha tarifa eléctrica galega (a excepción
galega de igual xeito que hai a Ibérica, e que existen xa tarifas específicas en
Euskadi), medidas urxentes para a contención da crise da industria
electrointensiva a través dunha tarifa estábel que garanta prezos máximos a
medio prazo e a prohibición os cortes das subministracións básicas de forma
permanente (sempre que sexa por causas económicas e con control dos
servizos sociais).
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En outubro de 2021 a Rede Galega Contra a Pobreza facía público o seu
informe anual respecto de 2020 e sinalaba como xa entón 694.367 persoas, 0
25,7% da poboación galega, estaba en risco de pobreza ou exclusión social e
estes datos aínda non reflicten o impacto total da pandemia, nin da situación
bélica, polo que a situación que estamos a vivir van empeoralos. Ademais, en
Galiza agrávase o impacto polo peso do sector pesqueiro e agro-gandeiro, por
termos moitas industrias electrointensivas, depender do comercio por vía
marítima e estrada, polas carencias históricas en transporte público, pola
dispersión poboacional, pola estafa das peaxes... e sobre todo porque desde a
Xunta e desde Madrid toman decisións contrarias aos nosos intereses, como
rebaixar os impostos a quen máis ten, permitir os privilexios do lobby eléctrico
ou incrementar o gasto militar no lugar de atender outras necesidades

2.

Demandar do goberno central a baixada selectiva do IVE dos alimentos
básicos, os produtos do mar, de hixiene persoal e feminina, o transporte
público, a electricidade e o gas.

3.

Demandar do goberno central o incremento das pensións e dos salarios
máis baixos ate 0 60% do soldo medio actual.

4.

Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a redución temporal
das peaxes, dos impostos sobre hidrocarburos e doutros custos que afectan ao
transporte así como a rebaixa dos prezos dos títulos de transporte público,
tanto ferroviario como por estrada.

5.

Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a protección do sector
agro-gandeiro e marítimo-pesqueiro evitando a venda a perdas, impulsando a
compra pública de pensos para garantir a subministración e impulsando
axudas polo incremento dos custos de produción, singularmente enerxía e
combustíbeis.

6.

Demandar do goberno central e da Xunta de Galiza a revisión impositiva
para unha fiscalidade xusta e redistributiva que compense a perda de poder
adquisitivo dos sectores máis vulnerábeis contemplando no IRPF a inflación e
revisando os principais impostos para que pague máis quen máis ten e se
redistribúa a riqueza.

7.

Demandar do goberno central a actualización do Ingreso Mínimo Vital e da
Xunta de Galiza a reforma da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión
social de Galiza para garantir a compatibilidade e complementariedade da
Renda de inclusión social de Galiza (RISCA) co Ingreso Mínimo Vital ('MV) así
como axilizar e facilitar a súa tramitación.

8.

9.

Demandar do goberno central a revisión á alza das bolsas e convocatorias
extraordinarias para protexer o estudantado máis afectado.

10.Demandar da Xunta de Galiza o compromiso de non reducir as partidas de

igualdade dos seus orzamentos, incrementar a contía das axudas de violencia
machista conforme o IPC e aprobar sen máis dilación o Plan de Choque contra
a pobreza en familias Monoparentais cun orzamento e calendario específico de
desenvolvemento.

4.-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP: ”MOCIÓN PARA PALIAR O IMPACTO
ECONÓMICO DA INVASIÓN DE UCRAÍNA”
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Demandar do goberno central a intervención pública no mercado da
vivenda para facilitar o acceso da xente nova e as rendas máis baixas poñendo
a disposición da Xunta as 2.735 vivendas da SAREB para se empregaren como
vivendas sociais.

O Portavoz do PP dalle lectura á moción presentada despos de debater co Sr. Alcalde
se é necesaria a lectura da mesma. Unha vez lida a exposición de motivos acórdase
someter a votación a presente moción sendo rexeitada cos votos en contra dos 6
integrantes do grupo municipal do BNG, e a abstención do portavoz do grupo
municipal do PSOE, votando o portavoz do grupo popular a favor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galicia está ao carón dos esforzos que está a desenvolver a Unión Europea e
os gobernos dos distintos Estados membros, incluído o Goberno de España,
reivindicando o restablecemento da legalidade internacional e da paz tras a
invasión de Ucraína por parte de Rusia, tendo como guía nesta crise os
principios e valores democráticos e a protección dos dereitos fundamentais
contemplados no Preámbulo do Tratado de constitución da Alianza do
Atlántico Norte e na Constitución Europea.
De feito, desde a Comunidade galega se condena esta agresión
inxustificada e se arnosa unha total disposición a colaborar nunha resposta
humanitaria coordinada co Goberno central en apoio ao pobo ucraíno. Neste
sentido, Galicia ten comunicado a disposición de máis de 1.400 prazas de
acollida para refuxiados entre as habilitadas pola Xunta, concellos e
entidades sociais; ao tempo que ten ofrecido preto de 500 camas nas sete
áreas sanitarias con espazo específico para pacientes pediátricos e
pacientes con tratamento oncolóxico, e traballar de forma activa na axuda
humanitaria.

Como consecuencia, faise necesario adoptar medidas urxentes para que os
sectores como a industria, o agro e o mar poidan continuar coa súa
actividade, mantendo o emprego, e para que as familias poidan facer fronte
e a súas facturas.
Por todo isto, o Grupo Municipal Popular no concello de A Mezquita, presenta
a seguinte PROPOSTA DE ACORDOS
<<O concello de A Mezquita insta ao Goberno de España que faga efectivo
o compromiso asumido na declaración pactada na Conferencia de
Presidentes celebrada este domingo, 13 de marzo de 2022, e poña en
marcha as medidas urxentes necesarias para minimizar as consecuencias
socioeconómicas nas empresas e nos cidadáns tras a invasión de Ucraína e,
entre elas, as seguintes:
1) Baixada dos impostos que gravan a electricidade, o gas, a gasolina e o gasóleo. En
particular:

a)

Reducir o Imposto Especial aos Hidrocarburos contemplado no artigo 50
da Lei 38/1992, do 28 de decembro, de Impostos Especjais, aos niveis
mínimos de imposición aplicables aos carburantes, apuntados no Anexo I da
Directiva 2003/96/CE do Consello do 27 de outubro de 2003, de maneira
provisional e en tanto persista a excepcional situación de prezos.
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Pero, as incertezas que se derivan desta situación, unha das máis graves
vividas en Europa desde a segunda guerra mundial, están a provocar un
excepcional impacto económico no tecido produtivo e nas familias, que
están a facer fronte a unha escalada sen precedentes no relativo aos prezos
enerxéticos, así como á escaseza dalgunhas materias primas esenciais na
cadea agro-mar-industria e outras industrias. Ademais, empresas presentes
nestes dous países ou que Iles viñan exportando os seus produtos e servizos
vense afectados por unha contracción dos seus mercados, ao igual que as
localidades turísticas que acollían a súa cidadanía.

b)

Aplicar un tipo impositivo súper reducido do 4% do IVE á subministración
de gas natural.

c)

Instar á Comisión Europea á modificación da Directiva 2006/112/CE do
Consello, do 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema común do
Imposto sobre o Valor Engadido, para que contemple a aplicación dun tipo
impositivo reducido aos carburantes de automoción, así como a suspensión
dos tipos mínimos do Imposto Especial de Hidrocarburos establecidos na
2003/96/CE do Consello, do 27 de outubro de 2003, de maneira provisional e
en tanto persista a excepcional situación de prezos.

d)

Estender as medidas fiscais adoptadas polo Goberno para mitigar a
escalada da factura eléctrica ata 0 31 de decembro de 2022 e incrementar a
redución temporal do IVE para que pase do actual 10% ao 4%.

e)

Xerar, para o sector marítimo-pesqueiro, medidas de análogo impacto
ou obxectivo que as reducións impositivas demandadas para o gasóleo e
gasolina, amais de demandar unha oposición firme e contundente contra as
propostas de eliminación das bonificacións dos combustibles dos buques
pesqueiros promovidas no marco da Unión Europea e da Organización
Mundial do Comercio.

2) Medidas específicas para os sectores máis afectados: transporte,
industrias electrointensivas, pesca, agrogandería e turismo. Incluída a
exención temporal das cotizacións á Seguridade Social para alixeirar a carga
que están a padecer estes sectores.
3) Rectificar a política enerxética abrupta que se vén levando a cabo e
apostar por unha transición planificada, proporcional e xusta.

5) Impulsar un plan nacional de produtos estratéxicos para garantir a
subministración de produtos básicos á poboación e no que se priorice a
produción no mercado interior para afondar de maneira máis ordenada
posible a carencia de materias primas e compoñentes.
6) Intensificar a flexibilización da normativa de contratación pública
vixente, axilizando os procesos de contratación levados a cabo polas
administracións públicas evitando trabas e custos desproporcionados.
7) Aplicar unha cogobernanza real dos fondos de recuperación Next
Generation coas Comunidades Autónomas e axilÎzar a súa execución
mediante criterios de selección xustos e transparentes, dando prioridade ao
impulso de PERTEs que se axusten ás necesidades dos sectores claves para
Galicia e a súa posta disposición do tecido produtivo.
8) Aplicar as modificacións dos créditos orzamentarios dos Orzamentos
Xerais do Estado para 2022 que resulten necesarias para reducir gasto
improdutivo.

Cod. Validación: 9NP239MPAGM4TMZNEF36M2AMH | Corrección: https://amezquita.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 6 a 8

4) Reverter o incremento xeneralizado de impostos, descartando a
implantación de peaxes nas autovías que suporían novas cargas para as
familias e os sectores produtivos esenciais.

9) Aplicar unha flexibilización temporal das medidas normativas de
limitación de importación de materias primas para o sector transformador
de produtos do mar (principalmente aceites).
10)
Demandar da Unión Europea unha ampliación da flexibilidade
interanual das cotas de pesca mediante a realización da distribución de TAC
e cotas cara ao ano 2023 ou de adianto das posibilidades de pesca do
próximo ano, atendendo á situación de escaso consumo ou caída de
capturas e descargas durante este episodio de carestía de combustible.
Así mesmo, o concello de A Mezquita insta á Xunta de Galicia a analizar,
xunto cos sectores máis afectados polas consecuencias da invasión de
Ucraína (transporte, industrias electrointensivas, pesca, agrogandería,
turismo ...) e, en coordinación coas políticas que ao efecto se impulsen pola
Unión Europea e polo Goberno de España, a poñer en marcha aquelas
medidas necesarias, no ámbito das súas competencias, coa finalidade de
mitigar a situación pola que atravesan os mencionados sectores. En
particular, impulsar e executar as medidas incluídas no plan de choque
elaborado pola Xunta de Galicia, en concreto:

1)

Activar o Bono Social Térmico para axudar aos fogares en situación de
vulnerabilidade a afrontar os gastos de calefacción, auga quente e cociña, o
do complemento autonómico de 100 euros aprobado no Consello do pasado
xoves, 30 de marzo.

2)

Reforzar as medidas activas no plan de aforro enerxético para as
familias, solicitando ao goberno fondos para duplicar o impulso do
autoconsumo eléctrico e as renovables térmicas nos fogares galegos
(calefacción e auga quente).

3)

Ampliar o programa Renove Automoción para seguir fomentando a
compra de vehículos eficientes.
Axudar a pequenas e medianas empresas, cunha nova liña de avais de
IGAPE-SGR destinada a cubrir as necesidades de liquidez, e a realizar
investimentos en elementos produtivos que axuden a facer fronte á actual
situación.

5) Desenvolver un programa de préstamos directos do IGAPE para a
industria manufactureira que está a sufrir un maior impacto, así como
habilitar os mecanismos necesarios para flexibilizar a devolución dos
préstamos e avais directos da Xunta.
6)

Activar o Bono Enerxía PEME, dirixido a comercios, hostalería e
pequenas e medianas empresas para equipos que reduzan o consumo
enerxético.

7)

Activar o bono Turístico como efecto dinamizador do consumo interno e
axilizar as axudas para a dixitalización e eficiencia enerxética neste ámbito.

8)

Inxección extraordinaria para blindar o transporte público por estrada
fronte á subida dos carburantes. E traballar na extensión deste compromiso
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4)

ao sector do transporte sanitario urxente e non urxente, sociosanitario,
educativo.

9)

Inxectar liquidez ao sector gandeiro pola vía do financiamento de
circulante (avais, subsidios de tipo de xuro,...) e do anticipo de axudas da
PAC.

10) Crear

o Observatorio da cadea alimentaria galega como organismo
emisor de informes sobre a situación económica dos diferentes ámbitos do
sector primario galego.

11) Crear a Axencia de Información e Control Alimentario de Galicia para dar

cumprimento ás obrigas da Lei da cadea alimentaria, singularmente a
prohibición da venda a perdas.

12) Poñer

en marcha o Observatorio lácteo, onde se escenificará a relación
entre os elos desta cadea de valor.

13) Activar

as medidas económico-administrativas que sirvan como
compensación aos profesionais do mar mediante o pago de dous meses das
taxas portuarias que atinxen a esta actividade.

14) Inxectar

liquidez no sector do mar mediante a axilización do abono de
axudas concedidas, de forma análoga á liña de xestión realizada durante a
pandemia provocada pola covid-19.>>

5.-ROGOS E PREGUNTAS.

Sendo así, o Alcalde-Presidente deu por rematada a sesión sendo as dezanove
horas e corenta e tres minutos, da que se levanta a presente acta, que como Secretario
dou fé e Certifico
O ALCALDE,

O SECRETARIO,
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Pregunta o Sr. Alcalde se se queren formular algúns rogos ou preguntas, indicando
os asistentes que no se presentaban.

