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SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA

No Salón de Plenos da Casa do Concello, cando son as 14.15 horas do día 14 de
novembro de 2017; a fin de celebrar Sesión extraordinaria convocada previamente para este día,
reúnense os seguintes concelleiros:
Dª. María Ángeles Álvarez Carro, D. Jesús Miguel Prado Cea, D. Jesús Francos Sánchez,
D. Ramón Garabato Boga, D. Óscar Botana Rúa, D. Manuel Ferreiro Marzoa, D. Juan Carlos
Portos Bra, D. José María Pérez Lagos, Dª. Nelly Iglesias Rey, Dª Lorena Suárez Pardo; baixo a
Presidencia de D. Roberto Rey Martínez como Alcalde- Presidente, e coa asistencia da
Secretaria-Interventora do Concello Dona Carmen Gómez Otero.
O Alcalde- Presidente da apertura á orde do día.
ORDE DO DÍA
1.MOCIÓN
CONTRA
DESENVOLVEMENTO RURAL.

OS

LUMES

FORESTAIS

E

POLO
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O Alcalde- Presidente concede a palabra á concelleira do BNG Dona Nelly Iglesias Rey
que expresa que en relación á moción presentada neste Concello as imaxes da televisión en
relación aos lumes eran de auténtica pena, <<isto foi unha masacre>>, e intervén para presentar a
seguinte moción, cuxo contido literal transcríbese a continuación:
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DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017

<<A traxedia da vaga de lumes forestais que vén de arrasar Galiza provocou en catro
días a morte de catro persoas, puxo en situación de grave risco núcleos urbanos e miles de
persoas viron as súas vidas ás portas da morte; deixou vivendas, centos de propiedades e máis
de 35.000 hectáreas engulidas polas lapas (máis de 48.000 hectáreas este ano, tanto como nos
tres anos pasados).
O Goberno galego era consciente de que Galiza atravesaba unha das maiores secas das
últimas décadas, que as comarcas de Ourense levaban ardendo durante toda a semana e que os
coletazos do furacán Ofelia traería fortes rachas de vento. A pesar diso, a política do Partido
Popular (PP) vai no sentido inverso: redución das franxas de protección, despedimento de case
medio milleiro de traballadoras e traballadores da empresa pública SEAGA a semana anterior e
a non aplicación durante todo o ano das medidas de prevención.
Para o PP, unha política forestal que acometa medidas de carácter estrutural, que
abranga a posta en valor dos terreos forestais, o aproveitamento diversificado e multifuncional
do monte, a aplicación de medidas preventivas e de actualización do propio dispositivo de loita
contra os lumes forestais, non existe.
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En 2007 aprobouse por primeira vez unha lei de prevención e defensa contra os
incendios forestais en Galiza. Dita norma sentaba os alicerces para dar prioridade a unha
actuación preventiva contra os incendios forestais, combinando medidas de ordenación forestal
do territorio, o impulso ao asociacionismo na explotación forestal, a inserción da política
forestal na de desenvolvemento rural, deixando de ser unha política sectorial illada doutras
actividades no medio rural, e a regulación dunha planificación eficaz dos dispositivos contra o
lume.
Esta Lei foi derrogada polo PP, sen máis argumento que o desprezo pola súa autoría, sen
ningún criterio lóxico, nin dende o punto de vista da prevención e loita contra o lume, nin para
propiciar o desenvolvemento do rural e, o que é peor, sen implementar ningún modelo
alternativo, acordando a pura e simple eliminación de medidas avanzadas de prevención e a
volta á relegación e parálise da política preventiva e de ordenación forestal como principal
panca para erradicar os incendios forestais en Galiza.
O goberno do PP, desde aquela, abriu a posibilidade de forestar terras agrarias,
permitindo as repoboacións forestais en terras adicadas ao labradío, prados ou pasteiros. Deste
xeito aumentou o desorde territorial, diminuíu a posibilidade de incrementar as explotacións,
propiciou o abandono do mundo rural e aumentou o perigo dos incendios forestais.
O goberno do PP, ademais, reduciu na metade a obriga de xestionar a biomasa vexetal
nunha faixa de 100 metros arredor de calquera núcleo ou actividade situada a menos de 400
metros do monte. E reduciu de 50 metros a 25, a contar desde a extrema da propiedade.
O BNG leva anos denunciando que este é un dos principais problemas estruturais do
noso país. E como tal, a resposta tamén debe atacar ao problema de fondo. No mes de xuño, a
Portavoz Nacional do BNG, Ana Pontón, após os incendios do Pedrógão en Portugal, fíxolle un
ofrecemento ao Presidente da Xunta de Galiza, para chegar a un grande pacto nacional galego
en defensa do noso monte, que Feijóo nin se dignou en contestar.
Diante disto o goberno do PP, aplica a política da manipulación informativa e do
autobombo, botándolle a culpa ao vento, a Portugal... sen asumir as súas responsabilidades.
Mesmo pretende atribuír aos concellos funcións propias da administración forestal, como a
contratación das brigadas de extinción ou a realización de labores de limpeza nos límites das
masas forestais, cando carecen de financiamento público municipal e son, se nos atemos aos
criterios da pretendida 'racionalización da administración local' que impuxo o PP, competencias
impropias dos entes locais.
Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a
adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza á
1. Executar unha política de desenvolvemento rural que reverta o abandono dos núcleos
rurais e das explotacións agrarias e forestais.
2. Realizar, de xeito consensuado coas restantes forzas políticas e axentes sectoriais e
sociais implicados, as modificacións lexislativas necesarias para a posta en valor do solo
forestal e regule adecuadamente os problemas estruturais a nivel de ordenación do espazo rural
e de medidas preventivas.
3. Acometer unha política forestal baseada no aproveitamento multifuncional do monte e
na reversión do monocultivo de especies pirófitas.
4. Estabelecer un único protocolo de emerxencias a nivel nacional que evite a
descoordinación e a dispersión xeográfica e de mandos.
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5. Asumir as súas responsabilidades en materia de prevención mediante:
Maior implicación dos Distritos Forestais na colaboración cos concellos en materia de
limpeza e vixilancia.
O estabelecemento e mantemento de faixas de protección.
Incrementar os orzamentos para as liñas de axuda destinadas a limpezas e na primeira
parte do ano natural e previamente a entrada no período de risco.
6. Reformular o Servizo de Defensa Contra Incendios Forestais dunha forma integral e
baixo un mando único (eliminando as brigadas municipais), de xeito que se garanta a súa
coordinación, profesionalización e homologación tanto en formación como equipamento e
condicións laborais.
A continuación o Sr. Alcalde- Presidente concede a palabra ao portavoz do grupo
municipal do PP, Don Manuel Ferreiro Marzoa que realiza a seguinte intervención:
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Arderon 48.000 hectáreas, tanto coma nos tres anos anteriores.
Ata o 12-17 outubro o dispositivo funcionou razoablemente ben dado que houbo unha
redución do número de hectáreas queimadas. Déronse neses días unas condicións fora do normal
e unha actividade incendiaria excepcional.
Houbo 264 incendios. Un dato, o domingo dende as 6 da tarde ata as 12 da noite
contabilizáronse 68 novos lumes. Isto non hai operativo que o conteña.
Mobilizáronse:
350 brigadas
220 motobombas
40 PAS
1 veintena de medios aéreos
GES
UME: 18 autobombas, 6 nodrizas e medios aéreos de Murcia, Toledo e
Guadalajara
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<<Fai referencia vostede a que a Consellería non fai nada por intentar ordenar ou facer
novas políticas. Non sei que propuxeron vostedes ou votaron cando se sacou o tema das
plantacións en Ourense e Lugo.
En Frades, como non pode ser de outra maneira, tamén colaboramos na medida das
nosas posibilidades:
Prevención por medios mecánicos (desbroce de todas as pistas de monte)
Brigada contra incendios. Extrañame que vostede a queira suprimir cando nós a
queremos ampliar. Dedícanse a limpar os montes.
Entendemos que poñer en valor o monte é cousa de todos.
Ademáis de todo isto o presidente Feijoo propuxo 30 medidas incluídas na proposta de
acordo forestal. A ver cales son as súas propostas como oposición.
Entre as do presidente Feijoo están:
Colaboración Xunta-Concellos
Facilidades para actuar en parcelas de titularidade descoñecida
Posibilidades de incorporar ó Banco de Terras, montes e masas comúns
abandonadas.
Axudas para ordenación dos montes

Concello de FRADES
Cimadevila, 10
15686.- FRADES (A Coruña)
Teléfs: 981 - 69 55 67 y 981 - 69 56 63
E-Mail: correo@frades.dicoruna.es

Fax: 981 - 69 55 79

Redes de vixilancia a través de cámaras
Traballos a través da Axencia Galega da Industria Forestal…. etc
Por tanto, e en resumen:
Falei do operativo
Dos medios
Da actividade incendiaria
Do que se fai en Frades
E das propostas para facer un acordo forestal a nivel de país
Por tanto, rexeitamos a súa moción, non estamos de acordo co seu contido, e agardamos
que en instancias superiores (que é onde realmente hai as competencias) se chegue a acordos
para erradicar esta lacra dos lumes.>>
A continuación o Sr. Alcalde- Presidente concede a palabra ao concelleiro do grupo
municipal do BNG, Don José María Pérez Lagos que intervén para dicir que <<Estamos
instando á Xunta non ao Concello, e é coincidencia que ao despedir a 500 traballadores con que
na Provincia de Ourense comezaran 15 lumes ao mesmo tempo. Creo que os lumes non foron
casuais senón provocados. Tase deixando prantar en prados e a Xunta e os Concellos pechan os
ollos.
O Alcalde, a continuación manifesta que o Concello non é o competente en esta materia,
pero o concelleiro do grupo municipal do BNG, Don José María Pérez Lagos di que o Concello
pode denunciar. O Alcalde rebate dicindo que tamén a oposición pode denunciar.
O Alcalde pide por favor que non se traian ao Pleno aquelas mocións que versen sobre
asuntos sobre os que o Concello non teña a competencia. O concelleiro do grupo municipal do
BNG, Don José María Pérez Lagos, afirma que incluso nestes supostos o Concello sí que pode
instar a outros organismos.
A continuación sométese a moción a votación.
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Con tres votos a favor dos/as concelleiros/as do grupo municipal do BNG, e oito votos en
contra dos concelleiros/as do grupo municipal do PP acórdase a non aprobación da moción
referenciada.
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O Alcalde deixa constancia da súa proposición.
Dado que non hai máis asuntos de que tratar na Sesión de hoxe, o Sr. Alcalde levanta a
sesión cando son as 14,39 horas, no lugar e data indicados, coa sinatura do Alcalde-Presidente e
da Secretaria que dá fe.
Vº. e Pr
O ALCALDE,
Asdo.: Roberto Rey Martínez

A SECRETARIA,
Asdo.: Carmen Gómez Otero

