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DECRETO 288/2008 

CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA 

 
En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2.b) da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das 

bases de Réximen Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.b) da Lei 5/1997, de Administración local 
de Galicia RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Extraordinario e Urxente, a 
celebrar na Casa da Cultura do Concello, na data e hora indicados, con suxeición a Orde do Día que 
se indica. A urxencia da convocatoria xustifícase na necesidade inmediata de adoptar o acordo que 
se presenta, relativo ó apoio ó sector gandeiro no noso Concello, cuia precaria situación está 
necesitada de actuacións inmediatas concretadas nesta moción. 
 
  Clase de Sesión............................................................                                        EXTRAORDINARIA E URXENTE 
  Data da Sesión:.............................................................                                        1 de decembro de 2008 
  Hora de celebración en primeira convocatoria:............                                        8:30 horas 
  (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria) 

ORDE DO DÍA 
 
1. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN 
2. MOCIÓN DE APOIO Ó SECTOR GANDEIRO.  
 
 

 
Notifíquese esta Resolución ós Señores Concelleiros e publíquese no Taboleiro de Anuncios 

de este Concello. A partir desta data teñen a súa disposición os antecedentes dos asuntos na 
Secretaría do Concello. 

 
En MESÍA, a 28 de novembro de 2008. 
 

 
O ALCALDE,      Ante min, O SECRETARIO, 
 
D Mariano Iglesias Castro.    D Eladio Bendaña Pardo. 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DO PLENO DO CONCELLO DE 
MESÍA CELEBRADA O DÍA 1 DE DECEMBRO DE 2008. 

 

En Mesía, a 1 de decembro de 
2008, sendo as oito horas e corenta 
minutos, na Casa do Concello, logo 
da convocatoria para o efecto, 
reuníronse, en primeira e pública 
convocatoria, os señores 
concelleiros que se relacionan na 
marxe, co obxecto de celebrar 
sesión ordinaria do Pleno. 

A tódolos asistentes entregáraselles 
copia da Orde do Día, cos asuntos 
para tratar, poñéndose á súa 
disposición o expediente da sesión 
e cumprindo os trámites esixidos 
pola normativa vixente. Estando 
presente o quórum necesario, polo 
Sr. Alcalde declárase validamente 
constituída a sesión. Pásase a 
continuación a tratalos seguintes 
asuntos incluídos na Orde do Día: 

 
 

 
1. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN. 

 

 Comeza o Sr. Alcalde dicindo que, en primeiro lugar, procede votar a urxencia da sesión, e 
concede a palabra ós voceiros dos grupos municipais. Abre a quenda de intervencións o Sr. Pedreira 
Candal, quen manifesta que o asunto debería haberse comunicado con máis antelación, ou incluílo 
no Pleno extraordinario celebrado o pasado venres, xa que traelo deste xeito supón un despropósito 
de cara ó funcionamento deste órgano municipal. 
 
 Intervén a continuación o Sr. Álvarez Monteserín, quen manifesta que non ten sentido 
ratificar a urxencia da sesión. Noutros Concellos levouse a moción antes da manifestación do día 
dezaoito, polo que agora non vemos a urxencia do asunto. 
 
 Toma a palabra o Sr. Alcalde e manifesta que o feito de non levar a moción ó último Pleno 
extraordinario celebrado o venres pasado foi por unha omisión miña, polo que xa lles pedín 
desculpas, e por iso propúxenlles celebrar o pleno urxente ó remate dese pleno para tratar esta 
cuestión. A moción que se trae hoxe refunde as dúas anteriores, é unha sínteses delas. Sinala o Sr. 
Pedreira Candal que a moción do pasado venres non era así, ó que resposta o Sr. Alcalde que 
variouse a forma porque a moción ten que vir dun grupo político, pero o contido é o mesmo, sen 
que dito contido se maquille ou desvirtúe, como poden comprobar. 

ALCALDE: 
D. Mariano Iglesias Castro  PSdeG – PSOE 
 
CONCELLEIRO/AS: 
D. Antonio Quindimil García.  PSdeG – PSOE 
D. José Ángel Sánchez Sánchez. PSdeG – PSOE 
Dª Pilar Sánchez Ulloa.  PSdeG – PSOE 
D. Gervasio Sánchez Barreiro. PSdeG – PSOE 
D. José Fernando García Lesta PSdeG – PSOE 
D. Severino Álvarez Monteserín. PP 
D. Adolfo Grobas Vázquez  PP 
D. Pedro M. Pedreira Candal.  BNG 
D. Manoel Bello Salvado.  BNG 
 
Non asiste e se excusa: 
Dª María José Quindimil Suárez. PP 
 
SECRETARIO : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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 De seguido, o Sr. Alcalde somete a votación a urxencia da sesión, co seguinte resultado: seis 
votos a favor, correspondentes ós Concelleiros do PSdeG-PSOE, e catro votos en contra, 
correspondentes ós Concelleiros do PP e do BNG. Queda, en consecuencia, estimada a urxencia 
consonte ó artigo 46.2.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
 
 
2. MOCIÓN DE APOIO Ó SECTOR GANDEIRO. 

 
O Secretario fai lectura da proposta, da que o seu teor literal di: 

 
“O sector agrario – gandeiro é un sector estratéxico en Galicia pois é a base económica do 

medio rural e do que viven moitas familias. 
 

Nos últimos tempos o sector lácteo galego está atravesando por unha situación difícil 
debido á baixada no prezo do leite e da carne pagado aos produtores. Isto vese empeorado pola 
futura supresión das cotas lácteas no 2015 segundo contempla a recente reforma da Política 
Agraria Común (PAC). 
 

Un dos factores que inflúen na baixada do prezo é que as industrias lácteas saturan o 
mercado con importacións masivas e non existe un control nas fronteiras para evitar prácticas 
comerciais ilegais. 
 

A situación das explotacións gandeiras vese agravada pola serie de danos ocasionados 
polos animais salvaxes (lobos, xabarís, cabras, corzos) ao seu gando e ás súas plantacións. 
Actualmente as subvencións que reciben os gandeiros para sufragar estes danos non cobren as 
perdas e ademais as ditas axudas non teñen en conta os danos colaterais que moitas veces son 
importantes. 
 

Por iso, o grupo municipal PSdeG - PSOE propón ao Pleno a aprobación dos seguintes 
 

ACORDOS 
 

PRIMERO.- Solicitar ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino e á Xunta de 
Galicia: 
 

- Que se doten de medios económicos suficientes para compensar os dereitos de cota láctea 
que se espoliaron aos gandeiros tras a reforma da PAC. 

 
- Que se recolla todo o leite que producen as explotacións gandeiras. 

 
- Que se garantan uns prezos dignos para asegurar o futuro do sector. 

 
- Que se poña en marcha un Contrato Homologado único para todo o Estado. 

 
SEGUNDO.- Solicitar á Consellería de Medio Rural que cree unha mesa sectorial láctea que 

represente a todas as partes do sector produtor do leite para abordar as consecuencias e 
repercusións que afectarán ao medio rural galego tras o novo reto da reforma da PAC. 
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TERCEIRO.- Solicitar á Consellería de Medio Ambiente: 
 

- Que cree os medios necesarios para evitar as perdas que están sufrindo os gandeiros polos 
danos ocasionados polos animais salvaxes tanto ao gando como ás colleitas 

 
- Que o servizo de atención aos afectados funcione con maior operatividade 

 
- Que se abonen aos gandeiros os danos ocasionados pola dita fauna. 

 
Mesía, 28 de novembro de 2008 

 
Asdo.: Mariano Iglesias Castro” 

 
Comeza o Sr. Alcalde dicindo que esta é unha moción que recompila as dúas anteriores, 

como xa dixen, e paso a palabra, en primeiro lugar, ó grupo municipal do BNG. 
 
Toma a palabra o Sr. Bello Salvado, quen di que, dende o máximo respecto, este é un Pleno 

onde estamos representados distintos grupos con distintas ideoloxías. Hai certas mocións ou 
cuestións de calado político, pero a política é algo máis que reunións e lanzar mensaxes, hai que ser 
máis sinceros. O obxecto deste Pleno non é unha moción de apoio. As medidas hai que aplicalas 
nos foros adecuados, que, neste caso, son o Parlamento e as Mesas Sectoriais, xa que o Pleno non 
ten competencias nesto. Sorpréndenos así mesmo esta refundición de propostas, xa que calquera 
organización pode presentar unha moción, pero Unións Agrarias non existe como tal, é unha marca, 
e esa moción foi enviada desde unha asociación forestal. Ademais, o PSdeG-PSOE recolle por 
escrito unha proposta de dúas asociacións pero elimínase o primeiro punto, que era o apoio á 
manifestación do día dezaoito de novembro. 

 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que sería absurdo apoiar unha manifestación que xa tivo 

lugar. Nembargante, este grupo de goberno apoiou sempre as propostas do sector e incluso fretou 
un bus para que fora á manifestación toda a xente de Mesía que quixera ir, calquera que fose o 
sindicato convocante. 

 
Continúa o Sr. Bello Salvado dicindo que, por exemplo, o tema dos prezos dignos, é un 

tema do goberno autonómico, e ambos os dous partidos, BNG e PSdeG-PSOE, son responsables do 
que sucedeu co tema da Mesa do Leite. Temos así mesmo constancia de que, ademais, xa está en 
marcha unha Comisión Galega e outra a nivel estatal. 

 
A continuación o Sr. Alcalde pasa a palabra ó voceiro do grupo municipal do PP, Sr. 

Álvarez Monteserín, quen comeza dicindo que o seu grupo vai votar a favor da moción. Creo que se 
está entrando nunha guerra entre sindicatos que non nos compete a nós. O que non se pode facer é 
manipular á xente do campo. Cónstanos que o Concello de Mesía apoiou a manifestación fretando 
un bus para os gandeiros  independentemente do sindicato convocante. Parece ademais que hai un 
contrato homologado no que non habería prezos mínimos fixados, polo que a cousa quedaría entre 
as industrias lácteas e os produtores. Hai que ver tamén si funciona ben o servizo de atención ós 
afectados, descoñezo si se pagan os danos feitos pola fauna salvaxe. Nós non estamos de acordo con 
manexar á xente por parte dos sindicatos pero apoiaremos as reivindicacións que redunden na 
mellora do sector. Eu pediría ademais que se apoie tamén a outros sectores, porque parece que se 
pretende desmantelar o rural galego. 
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Toma a continuación a palabra o Sr. Alcalde, agradecendo o seu apoio ó Sr. Álvarez 

Monteserín. Comparto ó cen por cen o que vostede di, e podemos incluír na moción o apoio ó 
medio rural. Quero ademais facer dous puntualizacións. Por unha parte, somos un Concello 
gandeiro, isto é evidente, polo que dóeme que parte do Pleno non considere que a cuestión que hoxe 
se trae aquí sexa merecedora da celebración dun Pleno extraordinario. Por outra banda, a moción 
que se presenta inclúe a proposta de Firmes Empresarios Produtores de Lácteos, e coido que é 
importante subliñar que haxa  unha proposición única das dúas Comisións para que haxa un so 
contrato. 

 
Intervén o Sr. Bello Salvado e di que lle consta que, tras o último encontro bilateral entre o 

Conselleiro de Medio Rural e a Ministra Espinosa, estas medidas que se traen hoxe aquí xa están 
aprobadas, e vólvese a convocar a Mesa Sectorial do Leite. Ademais, a asociación privada 
FEPLAM non é representativa, e isto é unha proposta dunha asociación privada en beneficio 
exclusivamente dos seus intereses. E en canto ó mal funcionamento do sector, na última sesión 
parlamentaria quedou constancia da operatividade do servizo. En canto a que se abonen ós 
gandeiros os danos, xa se teñen tramitado os pagos polos danos procedentes. As medidas son para 
tomalas, e este non é o foro axeitado, polo que nós imos votar en contra. 

 
Toma a palabra o Sr. Alcalde para manifestar que este equipo de goberno non fará política 

co tema de apoio ós gandeiros, xa que esta moción recolle propostas de distinta procedencia. 
Ademais, as actuacións por parte de este equipo de goberno en defensa do sector sempre será 
velando polos intereses do propio sector, xa sexa como PsdeG-PSOE ou como Falanxe das JONS. 
Cónstame tamén que a operatividade do servizo de recollida deixa moito que desexar. 

 
Neste intre intervén o Sr. Bello Salvado dicindo que vostede recolle votos e despois di que o 

PSdeG-PSOE o fai mal, pero eu asesoreime e o tema da recollida non vai tan mal como vostede di, 
e ademais non hai impagos. 

 
Conclúe o Sr. Alcalde dicindo que o tema dos pagos das indemnizacións funciona moi mal. 
Non habendo máis intervencións, o Sr. Alcalde somete a moción a votación, co seguinte 

resultado: oito votos a favor, correspondentes ós Concelleiros do PsdeG-PSOE e do PP, e dous 
votos en contra, correspondentes ós Concelleiros do BNG. 

 
Non habendo máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde - Presidente, sendo as nove horas e 

quince minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretario - Interventor, certifico. 
 
 


