
María Manuela Rodríguez Pumar, con DI 36.062.216-X, concelleira electa polo BNG, ao
abeiro do regulamento orgánico municipal, presenta, POLA VÍA DE URXENCIA, a seguinte
moción para o seu debate no Pleno de hoxe, 20 de maio de 2021:

Moción por unha   nova liña de axudas para os sectores afectados pola crise Covid   

Exposición de motivos
Ante  a  evidente  insuficiencia  do  montante  total  e  o  reducido  importe  das  achegas
individuais da  primeira e única liña de axudas directas proposta polo goberno local do
PSOE, o BNG propón unha nova liña de axudas  directas aos sectores afectados pola
pandemia por un importe de 300.000.-€. O 60% con cargo aos fondos que a Deputación
de Pontevedra pon a disposición para financiar  esas axudas para seren xestionados
polos concellos e o 40% restante a cargo do remanente do concello. 

A  proposta  concrétase  en  que  o  concello  de  Gondomar  destine  os  138.500€
correspondentes ao 20% do importe da Liña 1 do Plan Concellos que lle corresponde a
Gondomar, máis outros 41.500€ da parte do 1% do orzamento total da deputación que lle
corresponde  a  Gondomar  en  función  da  súa  poboación,  o  que  suporía  un  total  de
180.000.-€. Os 120 mil euros restantes serían complementados con cargo ao remanente
do concello.

Para o BNG os remanentes de tesourería do Concello deberan estar reservados a paliar
as consecuencias da crise social e económica provocada pola pandemia, en forma de
reforzamento  dos  servizos  sociais  e  de  axudas  ás  familias,  pequenas  empresas  e
persoas  autónomas,  e  da  posta  en  marcha  dun  Plan  de  Reactivación  Económica
naquelas cuestións de competencia municipal,  e non para afrontar gastos correntes ou
gastos extraordinarios non urxentes. Mais dos 970.000.-€ da modificación orzamentaria
con cargo aos remanentes presentada en febreiro deste ano, só 100.000€ tiñan ese fin, e
do 1.044.000€ que leva a aprobación do pleno de hoxe, día 20 de maio, non lle destina nin
un só euro, o que dá mostra de cales son as prioridades deste goberno.

Por outra banda, o BNG propón tamén a inclusión de novos sectores entre os posibles
perceptores das axudas, como 

• os salóns de peiteado, estética e barberias. A realidade económica dun pequeno
negocio, sen traballadorxs, cunha persoa autónoma unicamente traballando nel,
limítase a cubrir os gastos fixos, os gastos de material, e sacar un pequeno salario
para a dona ou o dono. Neste contexto unha baixada dun 35%, ou incluso dun 25%,
fai que o negocio sexa inviable e non se poida soster.  Ademais, moitos destes
negocios cunha soa persoa autónoma traballando radican no rural galego e dan



servizo  a  distintas  localidades,  co  que  os  peches  perimetrais  repercutiron
especialmente neles.  A maioría destes negocios no noso país prestan servizos
esenciais e de primeira necesidade para a poboación,  con prezos accesibles e
competitivos para poder subsistir, e son negocios rexentados principalmente por
mulleres (o 85% das persoas autónomas do sector son mulleres) e teñen como
único beneficio un salario, na maior parte dos casos precario; 

• ou  o  centro  de  ocio  infantil. Neste  caso  o  unico  que  existe  no  concello  leva
pechado desde o inicio da pandemia e segue sen posibilidades de abrir por mor
das  restricións  sanitarias  que  afectan  especialmente  a  actividade  que
desenvolven, sen ter ningún ingreso por esa vía e tendo que manter durante todo
ese tempo o pago das obrigas sociais e da facenda, entre outros gastos;

• calquera  outro  sector  que  se  vira  seriamente  afectado  economicamente  polos
peches e restricións provocados pola pandemia.

Por todo o exposto,  o  BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción dos
seguintes

Acordos:

1.- Instar  ao  goberno  local  a  sacar  unha  nova  liña  de  axudas  para  os  sectores
económicos afectados pola crise da Covid por un importe de 300.000€, deles  138.500€
correspondentes ao 20% do importe da Liña 1 do Plan Concellos  destinada ao noso
concello e 41.500€ da parte do 1% do orzamento total da deputación que lle corresponde
a Gondomar en función da súa poboación,  o que suporía  un total  de 180.000€,  máis
120mil euros restantes con cargo ao remanente do concello. 

2.- Instar ao goberno local a incluír novos sectores entre os posibles perceptores das
axudas, entre eles os salóns de peiteado, de estética e barberías, e os centros de ocio
infantil.

3.- Instar  ao  goberno  local  a  poñer en  marcha,  en  colaboración  con  comerciantes,
empresariado,  sindicatos  e  grupos  políticos  municipais,  un  Plan  de  Reactivación
Económica  Local  naquelas  cuestións  de  competencia  municipal   (dinamización  do
comercio local, fortalecemento dos servizos, incremento do investimento –vencellado a
aquelas  actuacións  con maior  impacto  na  xeración de  riqueza  e  emprego-,  etc),  que
sexan complementarias das medidas adoptadas por outras administracións.


