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CONCELLO DE CUNTIS

ENTRADANO...

Pontevedra

vec¡ñanza
MocIóN Do GRUpo MUNIcIpAL DE vEcrñnruzn pARA A coNsERVAcróN

MEDIOAMBIENTAL DO ENCORO DO UMIA E A ESIXENCIA DE
RESPONSABILIDADES POLO INCUMPRIMENTO DO PLAN UMIA

Ao pleno da Corporación de Cuntis

Saleta Fernández de la Torre e Santi Martínez López, na nosa condición de concelleiros do Grupo
Municipal de Veciñanza, ao abeiro do disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais presentamos diante do Pleno da Corporación Municipal a
seguinte MOCIÓN:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

O 28 de marzo de 2011 presentábase, por parte da Consellaría de Medio Ambiente, o Plan Umia.
Anunciouse como un conxunto de medidas para combater a eutrofización das augas do encoro do
Umia e supuña un investimento de 22 millóns de euros nos catro anos seguintes (2011 - 2015).
Segundo a información oficial da Xunta de Galicia, o devandito plan tiña por obxectivos: "a
elaboración dunha Guía de boas Prácticas agrogandeiras específicas para a conca, de forma que se
teñan en conta as particularidades territoriais, así como os usos do solo. Deseñarase, ademais, un
proxecto piloto de control e recollida de xurros que inclúa a recollida dos residuos nas explotacións, o
seu traslado ata unha planta de tratamento e procesos de transformación en material inerte,
compost ou biogás. Levarase a cabo tamén un Plan de Xestión Forestal específico para as marxes da
rede fluvial e establecerase unha rede de seguimento da calidade do río Umia e dalgúns dos seus
afluentes. Nesta rede estudaranse diversos parámetros, ademais de nitróxeno e fósforo que son os
máis relevantes para a problemática do río" (fonte: http://www.xunta.gal/hemeroteca/-/nova/011117/plan-
umia-preve-acadar-unha-mellora-calidade-das-augas-rio-umia-previr-proliferacions).

O punto de partida teórico daquela batería de promesas presentadas baixo o nome de "Plan Umia"
era a culpabilización da contaminación do encoro de factores externos, evitando en todo momento o
cuestionamento do propio encoro como problema. No desenvolvemento dese plan facíase especial
referencia á importancia do 'bosque de ribeira' é as redes de saneamento. A Xunta de Galicia
prometía "a implantación de redes de saneamento separativas e métodos de depuración que
favorezan a eliminación de

nutrientes, especialmente o fósforo. Ademais, implantaranse sistemas de saneamento e depuración
acordes á capacidade dos concellos para levar a cabo a súa explotación e mantemento, tanto desde o
punto de vista técnico como económíco; incluirase dentro do Plan de Control de Vertidos un apartado
específico de control de vertidos de augas residuais de orixe industrial, así como a realización dunha
campaña de inspección e limpeza de fosas sépticas na cunca do Umia".

E como medida máis novidosa, o Goberno Galego anunciaba a posta en marcha " dun tratamento con
cortiza de eucalipto para evitar as floracións de cianobacterias". Este tratamento foi licitado días
despois por un importe de 382.593 euros (http://wvvw.xunta.gal/hemeroteca/-/nova/011240/xunta-licita-por-
preto400-000-euros-tratamento-con-codia-eucalipto-rio-unlia¡. Espalláronse ducias de boias de distintas
formas e tamaños pola superficie da auga encorada que sostiñan pequenas bolsas con codia de
eucalipto.
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Por se todo isto fose pouco, a Xunta anunciara o deseño dun " plan de xestión forestal da área
expropiada do encoro de Caldas de Reis, que se desenvolve no marco do contrato de mantemento e
conseruación do dominio público hidráulico nas marxes do Umia'.

Cumpridos cinco anos daquel anuncio (marzo de 2011), e un ano dende a finalización téorica do Plan

Umia (2015), a realidade do encoro é ben distinta ao que as promesas da Xunta de Galicia sinalaban.
Os concellos afectados non recibimos nin tan sequera un cifra aproximada do investimento
prometido, non se coñecen resultados oficiais do tratamento con codia de eucalipto, descoñécese a

existencia do Plan de Xestión Forestal que se prometía... O encoro do Umia atópase nun estado de
total abandono, as boias foron abandonadas á súa sorte e vagan pola auga ao ritmo das subidas e
baixadas do nivel, mesmo algunhas permanecen xa en terra firme disimuladas entre o lixo e a maleza
que se atopa nas beiras.

Sen afondar máis na situación descrita, e ante o incuestinable feito de que estamos ante unha
promesa incumprida e unha fraude aos veciños e veciñas da comarca, xorden cando menos cinco
preguntas:

. Onde está o investimento prometido?
o Canto recaiu en Cuntis e en que se gastou?
¡ Onde están os resultados do tratamento con codia de eucalipto?
. Onde está a conservación das marxes do encoro?
¡ Onde está o coidado do ecosistema fluvial?
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Por todo o exposto, sometemos a debate e aprobación da Corporación Municipal os seguintes
ACORDOS:

1. Que o Concello de Cuntis lle esixa á Xunta de Galicia unha valoración oficial e pública dos

resultados deste plan e do investimento realizado.

2. Que o Concello de Cuntis reclame os fondos que non se investiron no noso municipio

referidos ao Plan Umia.

3. Que o Concello de Cuntis esixa os resultados oficiais do tratamento con codia de eucalipto e

as explicacións pertinentes por parte de Augas de Galicia.

4. Que se retiren as boias depositadas na superficie do encoro que se atopan en estado de total

abandono.

5. Que se proceda á limpeza das beiras do encoro tal e como debera incluír o prometido Plan de

Xestión Forestal dos terreos expropiados.

6. Dar traslado deste acordo á Conselleira de Medio Ambiente e ao Presidente de Augas de

Galicia.

Cuntis, 16 de marzo de 2016

Saleta Fernández de la Torre Santi Martínez López
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