ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POLO PLENO DO CONCELLO, O DÍA 09/02/2008.
Alcalde Presidente:
D. Secundino García Casal.
Concelleiros presentes:
D. Manuel Varela Mecias.
D. Xosé López Gudín.
Dª María del Carmen Muiño Filgueira
D. Jesús Manuel Soto Vivero.
D. Fernando Márquez Hermida.
D. Constantino Bedoya Vázquez.
D. Hipólito Díaz Silva.
D. Juan Antonio Hermida Tembrás.
D. José RomeroLedo.
Concelleiros ausentes:
D. José Serafín Gudín Sabín.
Secretario:
D. Miguel A. Arroyo Moreno.
No Salón de Sesións da Casa do Concello de San Sadurniño, sendo as once horas e trinta e
cinco minutos do día nove de febreiro de dous mil oito, comparecen os Sres. Concelleiros deste
Concello arriba indicados, en presenza do devandito Secretario, para a celebración da sesión
extraordinaria do Pleno do Concello oportunamente convocada polo Sr. Alcalde.
Iníciase seguidamente a deliberación dos asuntos de competencia do Pleno incluídos na
Orde do Día da sesión, que son os seguintes:
PRIMEIRO. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.
Dase conta da acta da sesión ordinaria celebrada o día doce de xaneiro do presente ano dous
mil oito. Pola Presidencia pregúntase ós Sres. membros da Corporación se teñen observacións ou
propostas de modificación que formular en relación con esa acta. Non téndoas, sométese
seguidamente a votación á aprobación desa acta, e a Corporación, en votación ordinaria e por
unanimidade dos seus nove membros presentes, acorda prestarlle a súa aprobación á mesma.
SEGUNDO.- SORTEO DOS MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS
ELECCIÓNS LOCAIS DO 09/03/2008.
Visto o contido do artigo 26 da Ley Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral
Xeral, o Pleno da Corporación da inicio o sorteo público para a designación dos membros, tanto
titulares como suplentes, de cada unha das oito mesas electorais que deberán constituirse para a
celebración das eleccións a Cortes Xerais convocadas para o próximo nove de marzo, que se realiza
por medios informáticos.
Cada unha das mesas electorais queda integrada polas persoas que se relacionan no
expediente tramitado a tal finalidade.
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TERCEIRO.- ACORDOS RELATIVOS Á SUPRESIÓN DA TARIFA ELÉCTRICA
NOCTURNA.
Dase conta da moción relativa ó asunto presentada polo BNG que o seu portavoz, o
concelleiro Sr. Soto le de seguido e que literalmente di:
“MOCIÓN SOBRE A SUPRESIÓN DA TARIFA ELÉCTRICA NOCTURNA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende o ano 1983 estabeleceuse, no Estado Español, a denominada Tarifa Eléctrica 2.0N (coñecida
como Tarifa Nocturna). Esta tarifa basease na filosofía de primar o consumo nas horas nocturnas,
onde a potencia consumida no conxunto do sistema eléctrico é menor.
Esta tarifa ten un desconto do 55% nas horas nocturnas e un recargo do 3% nas horas centrais do
día. E favorece o consumo de determinados electrodomésticos, como son: acumuladores, lavadoras,
lavalouzas, quentadores de auga, etc, que se poden usar de noite.
A tarifa nocturna busca un consumo enerxético máis responsábel e solidario, e obrigou a instalación
nos fogares de determinados equipamentos, cun elevado custe de investimento, como foron os
acumuladores eléctricos.
O termo de potencia contratada, que é un concepto fixo, na factura eléctrica, estímase en 5,3 Kw de
media para os clientes desta tarifa.
Actualmente no Estado hai, aproximadamente, 1 millón de clientes desta tarifa; no caso de Galiza,
debido a súa climatoloxía que obriga ao uso dun sistema de calefacción eficiente, temos uns
160.000 usuarios/as, é dicir, o 16% do conxunto do Estado.
A tarifa nocturna mantívose sen modificacións dende o ano 1983 até o ano 2006, no que xa non
permitiu novas altas baixo esta tarifa, mais o cambio fundamental está en que ‘Os/As
consumidores/as acollidos/as a esta tarifa (tarifa nocturna) deberán comunicar á empresa
distribuidora, antes do 1 de xullo de 2008, a nova tarifa á que desexen acollerse. Unha vez
transcorrido o prazo, sen que o/a cliente solicite as novas condicións do contrato, a compañía
distribuidora aplicará automaticamente outras tarifas de acordo coa potencia contratada”.
É dicir, a partires do 1 de xullo do 2008, desaparece a Tarifa Nocturna.
Con este Real Decreto obrígase aos/ás clientes con esta tarifa a contratar unha nova potencia,
superior á que tiñan no consumo das horas punta e a un incremento do prezo sobre o consumo que
tiñan nas horas punta, xa que pasan dun recargo do 3% a un 35%. En conxunto o incremento que
poden padecer, na factura eléctrica, pode chegar ao 49%.
Na nova Orde de Tarifas Eléctricas existe a nova Tarifa de Discriminación Horaria, mais, para
acollerse a esta nova tarifa, os/as usuarios/as de Tarifa Nocturna deben asumir integramente os
custes do cambio, que son cantidades importantes e que están estimadas entre 400 e 500 €uros por
cliente. Uns 200 €uros se gastarán no cambio de limitadores de potencia e outros 200 ou 300 €uros,
na adaptación dos sistemas de calefacción, que deberán cambiar as actuais resistencias por outras de
menor potencia, ou ben, estabelecer dous circuítos de calefacción independentes entre si.
Asemade, unha vez realizadas as modificacións precisas, na nova Tarifa de Discriminación Horaria,
haberá que pagar por un maior incremento da potencia contratada, que é unha parte fixa da factura
eléctrica. Isto terá un efecto especialmente negativo en Galiza, pois haberá que contratar unha
potencia que se emprega fundamentalmente no inverno (polos acumuladores eléctricos), e se
continúa pagando na primavera e no verán, cando non se necesita tanta potencia; isto coa Tarifa
Nocturna non pasaba.
Como vemos, esta nova regulación das tarifas eléctricas, vai supor un importante gasto nas
economías familiares, se temos en conta a media salarial e de pensións en Galiza; asemade o
Goberno do Estado non contempla, na nova regulación, ningunha medida de compensación, nin
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reparte cargas entre usuarios/as e empresas distribuidoras que, en definitiva, serán as grandes
beneficiarias.
Por este motivo, o grupo municipal do BNG solicita a aprobación polo Pleno da Corporación do
seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a que demande do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio o
mantemento dunha tarifa con características semellantes á nocturna e a gratuidade do
cambio de limitadores, así como a creación de liñas de subvención para os custes de
adaptación dos equipamentos das vivendas de usuarios/as de Tarifa Nocturna que desexen
acollerse á Tarifa con Discriminación Horaria.”
O Sr. Bedoya interven brevemente de seguido para dicir que o seu grupo está en principio
conforme coa proposta, xa que consideran que ese cambio é unha mala política, especialmente en
climas duros como o noso, nos que xente gasta moito en calefacción, xa que esa medida produce un
encarecemento do custe da vida. Ainda que pensa que a adopción deste acordo non vai deter a
eliminación da tarifa nocturna, di que o PP apoiará a prosposta.
O Sr. Márquez tamén apoia a proposta de maneira expresa.
Somtido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por unanimidade dos seus
dez membros presentes, acorda aprobar a devandita moción.
CUARTO.- ACORDOS SOBRE APOIO Ó POBO SAHARAUI.
Dase conta da moción relativa ó asunto presentada polo BNG que o seu portavoz, o
concelleiro Sr. Soto le de seguido e que literalmente di:
“MOCIÓN DE APOIO AO POBO SAHARAUI
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O vindeiro 27 de febreiro celébrase o 32º aniversario da proclamación da República Árabe Saharaui
Democrática. Sen embargo, nestes trinta e dous anos, nin a comunidade internacional a través das
Nacións Unidas, nin o Estado español como responsábel do proceso de descolonización do Sáhara
Occidental, foron quen de garantir o respecto do dereito internacional e o cumprimento das
resolucións das Nacións Unidas que recoñecen o dereito de autodeterminación do pobo saharaui.
Hoxe, os territorios do Sáhara Occidental, repartidos en primeira instancia e co beneplácito e complicidade do Goberno
español, en 1975, entre Marrocos e Mauritania, continuan ocupados de maneira ilegal polo Estado de Marrocos, unha
ocupación non recoñecida a nível internacional por supoñer unha vulneración flagrante do dereito internacional. Neses
territorios ocupados, miles de saharauis sufren habitualmente a represión e a violación dos dereitos humanos por parte
das autoridades marroquíes, tal e como teñen denunciado non só o Frente Polisario, senón tamén organizacións de
defensa dos dereitos humanos tanto de Marrocos como internacionais, o que ten conlevado declaracións de condena e
rexeitamento en ámbitos como as Nacións Unidas ou o Parlamento Europeo.
Outra parte da poboación saharaui, aproximadamente 150.000 persoas, vive refuxiada en condicións infrahumanas
desde hai máis de trinta anos, no deserto arxelino, un dos lugares máis inhóspitos e inhabitábeis do planeta, perto da
cidade de Tinduf. Nos últimos anos, e coa pretensión de dobregar ao pobo saharaui, tense reducido de maneira
alarmante a axuda humanitaria e o programa de alimentos, imprescindíbeis para a subsistencia dos refuxiados e
refuxiadas.

Desde o alto o fogo acordado a principios dos anos 90 teñen transcorrido case 20 anos
caracterizados pola oposición sistemática de Marrocos aos diferentes plans de paz formulados por
Nacións Unidas que sempre, de maneira inequívoca, recoñeceron o dereito de autodeterminación do
pobo saharaui para decidir o seu futuro.
Ao longo destas tres décadas, cáseque un centenar de paises de todos os continentes teñen recoñecido oficialmente á
República Árabe Saharaui Democrática, que ademais forma parte da Unión Africana.
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Por outra banda, tamén, neste período de tempo teñen sido numerosas as mostras de solidariedade do pobo galego co
pobo saharaui traducidas especialmente nos centos de familias que todos os veráns acollen a cativos e cativas
procedentes dos campos de refuxiados de Tinduf.
Por todo o dito, o BNG propón que o Pleno da Corporación Municipal desde a defensa da legalidade internacional e da
solidariedade entre os pobos, adopte os seguintes
ACORDOS
1.- Manifestar o apoio do noso concello ao pobo saharaui, expresando a condena pola ocupación ilegal por parte
de Marrocos do territorio do Sáhara Occidental e reclamando a súa descolonización definitiva a través do
exercicio do dereito á autodeterminación recoñecido polas Nacións Unidas. Así mesmo, condenar a represión e a
violación dos dereitos humanos nos territorios ocupados do Sáhara Occidental por parte das autoridades
marroquíes.
2.- Levar a cabo as seguintes accións:
a) Desenvolver, coa colaboración da comunidade educativa, unha campaña de información e
sensibilización no CPI de San Sadurniño
b) Cooperar directamente coa asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui apoiando as súas
actividades (caravanas, vacacións en paz,…)
3.- Reclamar ao goberno galego e ao goberno español a condena da ocupación ilegal por parte de Marrocos do
territorio do Sáhara Occidental, o apoio explícito á celebración dun referendo de autodeterminación do pobo
saharaui e a exixencia de cumprimento por parte de Marrocos das resolucións de Nacións Unidas.
4.- Reclamar do goberno español o recoñecemento oficial da República Árabe Saharaui Democrática e, así
mesmo, o impulso no ámbito internacional do incremento da axuda humanitaria dirixida aos campos de
refuxiados de Tinduf.
5.- Acórdase dar traslado destes acordos ao Presidente e Vicepresidente da Xunta de Galiza, Presidente do
goberno español, Ministro de Asuntos Exteriores, Portavoces dos Grupos Parlamentarios do Parlamento Galego
e do Congreso dos Deputados, Embaixada de Marrocos en España, representante do Frente Polisario en Galiza e
Presidente de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui.”
O Sr. Alcalde di que unha parte da moción recolle declaracións e propostas, pero que tamén se contemplan
propostas de actuacións de apoio; di tamén que o Concello ven colaborando hai anos con Solidariedade Galega co Pobo
Saharaui, e que egora se trata de recoller formalmente esta situación. Destaca a importancia das accións que se
propoñen para a súa realización no CPI, indicando que poderían incluso formar parte do contido da asignatura de
historia, ademáis de como testemuño da situación existente.

O Sr. Bedoya interven brevemente de seguido para dicir que o seu grupo está de acordo coa
proposta de que se trata, e que efectivamente xa se viña actuando neste sentido co anterior grupo de
goberno; di que sen embargo non pensan que o acordo poida ser efectivo, e menos dadas as actuais
malas relacións do goberno español co de Marrocos. Di que se trata dun tema antigo, que
efectivamente están pendentes de cumprir varias resolucións da ONU favorables a
autodeterminación do pobo saharaui, polos países poderosos principalmente. O seu grupo,
nembargantes, apoiará a moción, sobre todo lembrando á xente da zona que o pasa mal e ten
dificultades de superviviencia
O Sr. Márquez tamén manifesta o seu apoio á proposta.
O Sr. Soto toma a plabra para dicir que é importante que os nenos coñezan as verdadeiras
razóns da actitude que veñen mantendo en relación co Sáhara as potencias, fundamentadas en
intereses económicos relacionados coa existencia de recursos petrolíferos nesa zona xeográfica, e
inducir neles unha reflexión sobe esta situación.
Somtido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por unanimidade dos seus
dez membros presentes, acorda aprobar a devandita moción.
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión, sendo as once
horas e cincuenta e tres minutos, redactándose a presente acta para a adecuada constancia do tratado
e dos acordos adoptados, do que como Secretario certifico.
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O ALCALDE PRESIDENTE,

O SECRETARIO,
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