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O Grupo municipal do Partido Popular a través da súa voceira Belén Villar González, pomos de 

relevo aquelas actuacións que seguen estando sen resolverse, despois dun mes do estado de 

alarma, e que quedaron patentes trala da reunión por videoconferencia do pasado mércores 

día 8 de abril, mantida polo alcalde con todos os voceiros dos diferentes grupos políticos que 

integramos a Corporación municipal. 

 

En primeiro lugar, solicitamos que de cara a reunión prevista para o próximo venres día 17, 

pola mesma vía de videoconferencia, se nos adiante con marxe de tempo suficiente a “orde 

do día” cos asuntos que se van a tratar, e no caso de iniciativas a consensuar, que se nos 

aporte a documentación técnica correspondente para poder preparar a reunión e tomar 

decisións. 

 

En segundo lugar, debemos pasar das palabras ós feitos, e algo que vimos manifestando 

dende fai semanas e que lle voltamos a trasladar o mércores pasado, consideramos de vital 

importancia que, como administración mais cercana, adoptemos medidas que axuden a 

reducir os problemas económicos cos que se encontran moitos dos nosos veciños, como son 

os autónomos e as pequenas e medianas empresas. 

 

Por un lado está o fixar bonificacions nas ordenanzas municipais dos impostos e taxas 

que recadamos como administración local, durante o tempo que dure o estado de 

alarma, para o cal e segundo nos trasladou o Alcalde, non é posible facelo 

amparándose no estado de emerxencia que vivimos e só pode facerse acordando dita 

modificación polo Pleno municipal, polo tanto é moi importante que busquen a 

maneira de que se celebre canto antes un Pleno, nas condicións que fixe o Secretario 

municipal, e exclusivamente para aprobar o que previamente nas reunións semanais 

acordemos os voceiros dos grupos. 

 

E por outro lado está a posibilidade de crear liñas de axudas directas a autónomos e 

empresarios para financiarlles o pago daqueles gastos que seguen a ter, a pesares de 

ter pechados os seus negocios ou con actividade pero sen case ingresos, gastos como 

poden ser a cota de autónomos ou os seguros sociais. 
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Falaron Vds tamén dun “Plan de Reactivación económica” para o comercio e o emprego, 

para cando remate a crise, que estamos dispostos a contribuir no seu diseño, e que 

indudablemente necesitará de financiación para ser acometido. 

 

A maneira de financiar estas axudas e outros moitos gastos que o Concello vai ter, derivados 

desta crisis do covid-19, é creando un Fondo de reserva, con todas as partidas do orzamento 

que vds como goberno consideren, pero tamén cunha partida económica importante da que 

dispomos no Concello de Ponteareas, que non ten gastos asignados, como é o Remanente de 

Tesourería, co cal poderemos facer fronte as necesidades derivadas desta pandemia e 

atender os nosos veciños agora, cando o necesitan, naquilo que outras administracións non 

están a facer. 

Solicítolles que pidan asesoramento ao Secretario municipal para ver si pode decretar o 

Alcalde a creación deste Fondo de Reserva e o traspaso do Remanente de Tesourería, ou si 

debemos facelo cun acordo plenario. 

 

E finalmente, a medida que dende o noso grupo propuxemos de redución do soldos dos 

concelleiros con dedicación, nunha porcentaxe que nos suxerimos fose o 50%, para destinar 

a ese Fondo de Reserva municipal, si non é posible adoptala xa e con carácter retroactivo, 

suxerimos que o Alcalde cree unha conta bancaria municipal, para o que sí ten potestade, na 

que os concelleiros que así o desexemos, contribuamos e donemos parte dos nosos soldos 

para a loita contra o coronavirus no Concello de Ponteareas e dende a propia Administración 

local, con aquelas iniciativas que poñamos en marcha entre todos. 

 

 

En Ponteareas, a 13 de abril de 2020  

 

 

 

 

 

 

A/A  SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEAREAS 
 


