
Á COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS E FACENDA DO
CONCELLO DE CUNTIS

Vista a proposta de Alcaldía do documento de Orzamentos Municipais para o ano 2017, o Grupo
Municipal de Veciñanza presenta as seguintes

EMENDAS

1. Baixo o epígrafe 48003 figura a partida 'Asistencia Social  Primaria. Axudas natalidade',  por
importe de 6000 €.

Veciñanza valora positivamente a iniciativa, pero considera insuficiente e precaria a proposta para a
súa execución. Propoñemos a creación dunha 'Campaña de Fixación da Poboación' na que se inclúa a
iniciativa de axuda á natalidade. Entendemos que esta é unha necesidade fundamental para combater
o problema demográfico que nestes momentos padece o noso municipio, e debe ser plantexada de
maneira máis ampla e global e co máximo rigor. Para establecer unha axuda á natalidade cómpre,
primeiramente, atender aos datos estatísticos para comprobar cal é a tendencia:

Ademais de coas axudas á natalidade débese contar con máis elementos que procuren a efectividade
da iniciativa, como poden ser campañas informativas e de divulgación, bonificacións fiscais, etc.  A
partida proposta de 6000 euros resulta moi  escasa,  polo que Veciñanza demanda un incremento
considerable da mesma que poida cubrir debidamente a idea. Propoñemos, así mesmo, a introdución
do criterio de progresividade en función da renda para o outorgamento das axudas, así como da súa
debida publicación para coñecementos dos potenciais beneficiarios/as.

2. Baixo  o  epígrafe  21200  figura  a  partida  'Biblioteca.  RMC  edificios  e  outras  construcións',
dotada con 300 €. En opinión do GM de Veciñanza esta cantidade resulta verdadeiramente
insuficiente para acometer tan sequera parte das reformas que precisa o edificio da Casa da
Cultura Roberto Blanco Torres. Na medida na que estamos ante un servizo público municipal,
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consideramos imprescindible un incremento notable desta partida así como a necesidade de
acometer as reformas necesarias nun edificio tan usado ao longo do ano.

3. A  cantidade  destinada  a  Turismo  (epígrafe  22699)  resulta  igualmente  insuficiente  para
desenvolver  unha  labor  de  promoción  turística  con  tanto  por  facer  en  Cuntis.  Veciñanza
plantexa a necesidade de incrementar considerablemente a cantidade de 6000 euros proposta
polo Goberno Municipal.

4. Entendemos que os Orzamentos para o ano 2017 deben contemplar unha partida específica
para o proxecto de sinalización das nosas aldeas e parroquias. A cantidade que se estableza
inicialmente  debe  contar  co  compromiso  do  Goberno  Local  de  ser  complementada  con
investimentos  procedentes  de  futuros  ingresos  (nomeadamente  das  transferencias  da
Deputación de Pontevedra).

5. Veciñanza  esixe  como  medida  imprescindible  a  incorporación  dunha  partida  para  o
desenvolvemento do Comercio Local, que nesta proposta inicial de Alcaldía non aparece. De
ningunha maneira é aceptable a supresión desta partida nin a inclusión noutros epígrafes que
resten fondos a outras partidas.

Cuntis, 24 de novembro de 2016

Santi Martínez López
Voceiro do Grupo Municipal de Veciñanza


