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LIMIAR 

Mos 2019-2023: Un concello pensado para as 
persoas cun goberno do BNG 

Queremos cambiar Mos e aspiramos a construír, da man da veciñanza, un concello 
pensado para as persoas. Con máis e mellores servizos públicos que nos permitan 
gozar de calidade de vida.  

Apostamos por un goberno máis social, que garanta a todas as persoas a 
oportunidade de vivir e traballar en Mos, sen ter que marchar fóra. O BNG aspira a 
liderar un concello onde sexa posible conciliar a vida laboral e familiar. Por iso 
estivemos sempre ao lado da clase traballadora nos momentos difíciles e 
seguiremos estando aí dende o goberno. 

Queremos un concello onde a igualdade de xénero sexa unha prioridade social, 
porque o feminismo é un dos nosos sinais de identidade. 

Loitaremos para que as novas xeracións poidan gozar dunha educación digna e 
conten cos centros escolares que merecen. E traballaremos tamén para que os 
nosos maiores gocen de plena autonomía e dunha atención sanitaria que se 
preocupe por eles. 

O BNG estivo sempre ao lado da veciñanza, defendendo o ben común fronte á mala 
xestión do PP e á súa alianza cos especuladores. Por iso demos o noso apoio ás 
mobilizacións en defensa do monte e por iso imos frear a modificación do PXOM. 
Porque Mos non vai admitir un pelotazo urbanístico nunha zona de gran valor 
ambiental, social e económico.  

Queremos un concello ao servizo das persoas, que actúe con equidade extrema na 
súa relación coa veciñanza, erradicando o caciquismo e o trato de favor. O goberno 
non pode aproveitarse das necesidades da xente e vender como favores persoais as 
actuacións que forman parte das obrigas dun concello. 

Merecemos unha administración transparente e unha sociedade que colabore 
activamente na xestión pública, con mecanismos de participación cidadá que nos 
permitan tomar as decisión importantes en común e de xeito democrático. 

Defendemos a calidade de vida, a igualdade, a xustiza social e, por suposto, a nosa 
identidade. Porque nos sentimos orgullosos da nosa cultura e a nosa lingua. Por iso 
potenciaremos o tecido cultural e a revalorización do noso patrimonio.  
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1 BENESTAR E IGUALDADE 

Un Concello ao servizo das persoas que atenda as 
necesidades de toda a poboación 

Fomentar unha política de benestar e de solidariedade é unha tarefa que ningún 
goberno municipal debe esquecer. Dende o BNG favorecerase que toda a cidadanía 
poda acceder a uns niveis de prestación de bens e servizos que permitan satisfacer 
as necesidades básicas de todas as  persoas e particularmente dos sectores máis 
vulnerables da poboación, concibindo a rede de servizos sociais municipais coma 
un instrumento de igualdade social e solidariedade. 

1.1 Servizos sociais 
O BNG entende que os Servizos Sociais son un dereito universal e, polo tanto, 
debemos garantir que os recursos sexan repartidos con criterios claros, planificados 
cunha visión global, con xustiza e que cumpran os obxectivos para os que son 
destinados. É por iso que a nosa primeira medida consistirá en esixir da Xunta da 
Galiza o cumprimento das súas obrigas como administración competente na 
atención social. A partir de aquí, a actuación do BNG articularase arredor das 
seguintes liñas: 

- Esixir da Xunta un Plan de emerxencia social para Galiza co obxectivo de 
paliar a grave situación de pobreza existente.  

- Atender situacións de pobreza extrema. 
- Favorecer a inserción profesional de novos grupos en risco de exclusión 

(desempregados de longa duración, persoas con discapacidade...). 
- Colaborar e coordinar recursos sociais comarcais (unidade de 

drogodependencia, Centro de Información á Muller, centro social...). 
- Reforzar o persoal de servizos sociais. 

o Recursos sociosanitarios: servizo de logopeda, estimulación 
temperá... 

o Equipos de Servizos Sociais comunitarios. 

1.2 Terceira idade 
- Prioridade nos orzamentos e recursos sociais para a atención a persoas 

dependentes nas actividades básicas da vida diaria. 
- Crear ou ampliar os programas e servizos de información e atención a 

persoas idosas: Servizo de Axuda no Fogar, Xantar na Casa, tele-asistencia, 
transporte adaptado,... tanto municipais como conveniados con entidades ou 
outras administracións. 

- Promover programas de envellecemento activo e achegar a actividade 
deportiva ás persoas de máis idade. 
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- Apoio aos servizos de xantar na casa, transporte adaptado, préstamo de 
camas articuladas... 

- Servizo de teleasistencia domiciliaria. Distribución de pulseiras para 
garantir a autonomía das persoas maiores. 

1.3 Dependencia 
- Ampliar o Servizo de Axuda no Fogar a todas aquelas persoas con grao de 

discapacidade e dependencia recoñecida. 
- Potenciación dos recursos sociais de atención á dependencia: SAF, Centro de 

día. 
- Prevención da dependencia a través de obradoiros de estimulación. 
- Apoio aos familiares coidadores: formación, xestión de recursos de respiro 

social... 

1.4 Diversidade funcional 
- Promover un convenio de atención temperá, estimulación precoz, 

psicomotricidade e logopedia a nivel comarcal. 
- Desenvolver un plan municipal de formación e integración laboral. 
- Eliminación paulatina de barreiras arquitectónicas en rúas e edificios 

públicos. 
- Cumprirase taxativamente a porcentaxe de reserva legal para seren cubertas 

as prazas por persoas con discapacidade nas ofertas de emprego público no 
Concello. 

- Terase en conta que nas empresas nas que concorran equipamentos e 
servizos de financiamento público conten nas súas nóminas cunha 
porcentaxe de persoas con discapacidade. 

1.5 Drogodependencias 
- Favorecer e facilitar as actividades de ocio saudable, mellorando a calidade 

do descanso e do lecer, desde unha perspectiva comunitaria. 
- Desenvolvemento de programas informativos, tanto a nivel educativo como 

a través dos medios de comunicación. 
- Facilitar o acceso aos tratamentos nas unidades asistenciais, por medio de 

axudas ao transporte cando as unidades radiquen noutra localidade. 

1.6 Inclusión social 
- Proxectos personalizados de inserción social. 
- Cláusulas sociais na contratación de servizos. 
- Subvencións de emerxencia social para situacións de especial dificultade. 
- Creación de vivenda en propiedade e aluguer para uso de mozos, familias e 

colectivos vulnerables. 
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1.7 Familia e infancia 
- Traballarase na prevención de maltrato e detección de situacións de risco 

para menores. Colaboración co Rexistro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI). 
- Campañas de sensibilización en materia de saúde infantil: prevención da 

obesidade, saúde bucodental. 
- Deseño de programas de sensibilización social ante todas as situacións de 

indefensión da infancia: mendicidade, malos tratos, abusos sexuais e de toda 
índole. 

- Programa de infancia de apoio ás familias que permitan a conciliación da 
vida laboral e familiar. 
 

1.8 Muller 

- Potenciación do Punto de Información á Muller (PIM) Municipal. 
- Información e xestión de recursos dirixidos á Muller. 
- Prevención e intervención ante situacións de violencia machista. 
- Fomentar campañas sobre coeducación. 
- Promover cursos encamiñados ao ocio e a aumentar a valía persoal. 
- Promover a alfabetización informática das mulleres para combater a fenda 

aínda existente na formación e uso das novas tecnoloxías. 
- Incentivar a práctica do deporte nas mulleres de todas as idades, procurando 

evitar calquera tipo de discriminación e ofertando espazos e horarios 
axeitados. 

Ideas claras para a igualdade 

As políticas de igualdade serán transversais en todas as áreas do noso 
goberno.  

O BNG ten na súa esencia política a defensa dos dereitos das mulleres e 
a loita por unha sociedade verdadeiramente igualitaria. É fundamental 
poñer en marcha unha política activa, desde o Concello, que confronte o 
patriarcado, que defenda os dereitos das mulleres, que esixa mudanzas 
xurídicas e sociais, que implique a sociedade -especialmente a 
mocidade- na loita pola igualdade.  

Por este motivo, comprometémonos a adoptar as medidas precisas para 
reforzar o empoderamento das mulleres, erradicar a violencia machista 
e acadar a plena igualdade. 
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- Incorporar cláusulas sociais na contratación pública, coa finalidade de 
favorecer a selección de empresas que destaquen por desenvolver unha 
política en prol da igualdade. 

- Romper co ritualismo de moitas campañas conmemorativas das datas que 
lembran a loita das mulleres para ir de verdade ao centro do problema. 

- Integrar a perspectiva de xénero nas políticas municipais, en todos os 
programas, actuacións, documentos... tanto do propio Concello como das 
asociacións e empresas que traballen co Concello.  
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2 SERVIZOS PÚBLICOS 

Mellorar os servizos públicos para gozarmos 
dunha maior calidade de vida 
A prestación de servizos públicos básicos (iluminación pública, recollida de residuos 
sólidos urbanos, subministración de auga potábel e saneamento...) está entre as 
competencias municipais máis xenuínas e, por tanto, ás que se debe dar prioridade. 
Mais, como os concellos non deben desatender nunca as necesidades da veciñanza, 
será criterio permanente reclamar o cumprimento das outras administracións das 
súas obrigas na prestación dos servizos públicos da súa competencia, apoiando 
sempre -e encabezando, se for o caso- as reclamacións e mobilizacións sociais. 

2.1 Optimización da prestación de servizos 
- O BNG defende a xestión pública directa da administración e dos servizos 

fronte a privatización e a externalización. A xestión municipal a fórmula que 
mellor garante a calidade e interese público. 

- Tamén se efectuará unha revisión e avaliación de todos os contratos de 
subministracións, particularmente da enerxía e das telecomunicacións, para 
impulsar a licitación con criterios de sustentabilidade e economía social 
(empresas enerxéticas que subministren enerxía libre de emisións, etc…). 

2.2 Augas e saneamento 

- Unha das prioridades para o Concello de Mos debe ser a de garantir o acceso 
integral ao servizo de saneamento. Tras a apertura da EDAR de Guillarei, non 
se pode consentir que haxa vivendas sen conectar á rede xeral de 
saneamento. 

- O goberno municipal esixiralle ao Consorcio de Augas do Louro que ofreza, 
con prezo subvencionado, un servizo de limpeza de fosas sépticas 
naquelas zonas onde non chega a rede de saneamento. 

- Contratarase dun equipo de control de pragas para proceder á 
desratización da rede de sumidoiros de Mos. 

Ideas claras para o abastecemento 

As traídas de augas prestan un servizo moi importante e o Concello debe 
apoialas para termos un abastecemento de calidade. 

Poremos en marcha unha liña de subvencións dirixida ás comunidades 
de traídas de augas para a renovación das súas instalacións de 
captación e subministro.  
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2.3 Tratamento de residuos 
- Potenciaremos o punto limpo da Veigadaña, ampliando o seu horario de 

apertura e mellorando o actual servizo. 
- O BNG seguirá apostando pola compostaxe caseira como método de 

tratamento dos residuos orgánicos. Ao mesmo tempo, seguirá ampliando a 
recollida selectiva de papel, vidro, cartón e aceites. 

- Poranse en marcha campañas de concienciación, en centros educativos e 
asociacións veciñais, sobre a importancia da reciclaxe e o custo ambiental 
dun tratamento inadecuado dos residuos.  

2.4 Mobilidade 

- Traballaremos para que a veciñanza non dependa do seu vehículo particular 
para ir traballar ou facer as xestións da vida diaria. 

- Ampliaremos o servizo a tres liñas circulares que permitan a calquera 
persoa ir a calquera lugar do concello, así como poder facer transbordo 
coas liñas de Vitrasa e do transporte metropolitano.   

Ideas claras para o transporte público 

A actual rede de autobús municipal é insuficiente e pouco eficaz. O PP 
quixo copiar a proposta que BNG levou no seu programa ás últimas 
eleccións, pero fíxoo mal. 

Dende o goberno, desenvolveremos un verdadeiro servizo de autobús 
urbano, que preste servizo a toda a veciñanza, comunicando todas as 
parroquias entre si e cos concellos de arredor.  
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3 ECONOMÍA E EMPREGO 

Un Concello comprometido coa economía local e 
a creación de emprego de calidade 
O Concello debe ser un axente activo na dinamización da actividade económica, 
poñendo en valor os recursos locais para xerar un modelo de crecemento 
sustentable. O BNG, cando goberna, aposta polo investimento en coñecemento, 
investigación e innovación que permita crear emprego estable e de calidade. 

3.1 Promoción económica 
- É preciso estender a conexión de internet de banda ancha a todo o 

concello. Actualmente hai moitos puntos onde non chega, dificultando e 
mesmo facendo imposible que moitas persoas teñan a opción de traballar 
dende a casa. O goberno municipal negociará coas empresas provedoras 
que melloren o servizo que prestan na actualidade. 

- Apoiaremos e fomentaremos o cooperativismo como fórmula para a 
creación de novos proxectos empresariais no Concello de Mos. Mos contará 
cun viveiro específico no que estas empresas recibirán axuda para iniciar a 
súa actividade, tanto no copago de gastos como fiscalmente. 

- Impulsaremos un verdadeiro viveiro de empresas municipal no que terán 
prioridade os proxectos innovadores e con potencialidade para a creación de 
emprego. As novas iniciativas empresariais terán acceso a oficinas e apoio 
loxístico nos seus inicios. 

- O BNG comprométese a fortalecer, dende o goberno, o tecido comercial e 
empresarial propio, apoiando o comercio local e de proximidade fronte ás 
grandes superficies comerciais e promovendo a compra de produtos locais e 
galegos. 

- Como incentivo para o turismo familiar, o Concello impulsará a creación 
dunha área de servizos para autocaravanas no termo municipal con todo o 
equipamento preciso. 

3.2 Emprego 
- Intensificarase a colaboración cos servizos públicos de emprego para 

canalizar axudas para a contratación de desempregados por parte do 
concello ou por empresas que colaboren co concello. 

- Os cursos de formación promovidos dende o Concello dirixiranse a 
realmente formar as persoas nun emprego e non nun foco de caciquismo e 
enchufismo, alentando unha maior variedade de formación. 

- Apoiaremos a creación de escolas-obradoiro centradas en recuperar a 
artesanía local, así como oficios especializados (cantaría, carpintaría de 
restauración, etc.) con alta demanda no mercado laboral e a recuperación de 
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oficios que impliquen reparación, mantemento, reutilización e reciclaxe local 
de materiais e produtos usados. 

- Crearemos unha rede de empresas comprometidas que favorezan a 
inserción laboral daqueles colectivos máis desprotexidos, “empresas 
colaboradoras”. Esta rede traballará mediante convenios a prol da igualdade 
de oportunidades entre todas as persoas, a través do estabelecemento de 
vantaxes para aquelas que se adiran. 

- Poremos en valor e uso do efecto transformador do poder de contratación 
dos servizos públicos municipais, o seu potencial para artellar a economía 
desde a responsabilidade social que supón a creación de emprego estable, de 
calidade e sustentable. 

- A través do CDL, potenciaremos o autoemprego entre a mocidade mediante a 
aplicación da fórmula cooperativa. O Concello dará apoio a estes proxecto, na 
súa fase inicial, a través de axudas fiscais e poñendo a súa disposición espazos 
de co-working no viveiro de empresas. 
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4 URBANISMO E INFRAESTRUTURAS 

Unha planificación urbana ao servizo das persoas 
para garantir un crecemento ordenado  
O BNG votou en contra do actual Plan Xeral de Ordenación Municipal polas 
numerosas carencias que presenta e que condicionarán o crecemento futuro do 
concello. Agora ben, aínda que non nos guste, os traballos para a redacción dun novo 
documento poderían prolongarse durante moitos anos e o desenvolvemento 
urbanístico de Mos non se pode permitir máis tempo de parálise. Por este motivo, 
non hai máis remedio que traballar con esta ferramenta, tratando de corrixir os erros 
que presenta. 

4.1 Desenvolvemento do PXOM 

O actual documento debe ser revisado co obxectivo de corrixir as numerosas 
eivas que presenta. Entre outros aspectos, consideramos que é urxente e 
imprescindible modificar os seguintes puntos: 

o As aliñacións e anchos das vías. Non se permitirán anchuras 
inferiores a 8 metros nas vías menos importantes e esixindo anchos 
superiores a 10 metros nas vías normais. Mos non pode sufrir un 
futuro de rúas estreitas. 

o Complementar o plan actual co inventario de camiños. Compre 
depurar os erros que se atopen. Hai casos de vías privadas que 
aparecen con aliñacións no plan xeral. 

o Realizar un estudo de apantallamento radioeléctrico e outros. O 
obxectivo será axilizar o proceso das licenzas que non terían que ser 
remitidas a AESA (Axencia Estatal de Seguridade Aérea).  

- Un dos apartados do PXOM que será necesario desenvolver con carácter 
prioritario será a consolidación dun núcleo urbano que centralice os servizos 
municipais no entorno das Pozas. 

- Se dotará ao Departamento de Urbanismo dos medios humanos e materiais 
necesarios para que actúe coa axilidade que a veciñanza demanda, tanto na 
tramitación como na atención ao público.  

Ideas claras para facer fronte á especulación 

O goberno municipal suspenderá os trámites para a modificación do 
Plan Xeral proposta polo R.C. Celta, co obxectivo de evitar a desfeita 
social, económica e ambiental que suporía a construción dunha cidade 
deportiva e unha gran superficie comercial en terreos cualificados de 
protección forestal. 
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4.2 Infraestruturas municipais 
- O BNG impulsará a elaboración dunha normativa de calidades no que atinxe 

á construción de rúas públicas no concello co obxecto de que as novas que 
se creen teñan unha calidade digna que garanta a súa conservación ao longo 
do tempo. 

 
- Continuaremos coa elaboración do inventario de vías municipais como 

ferramenta fundamental para o desenvolvemento do concello, así como coa 
recuperación de espazos públicos en colaboración co movemento veciñal. 

- Para un desenvolvemento cómodo e ordenado do concello, faise necesario 
ampliar, mellorar, humanizar e potenciar os eixes fundamentais da 
comunicación viaria intramunicipal. Isto dará lugar a melloras no transporte 
e nas comunicacións interiores. 

- O goberno do BNG procurará o compromiso doutras administracións para 
acometer as seguintes actuacións: 

o A Xunta de Galiza debe asumir a titularidade da Estrada Generoso 
Domínguez, realizando as melloras necesarias para facer desta unha 
vía que mellore a comunicación do Alto de San Cosme (Cela) con 
Puxeiros (Tameiga). 

o A Xunta debe asumir tamén a titularidade da estrada que une 
Tameiga e Pereiras (enlace coa PO-331). 

o Acometerase a mellora e a humanización da estrada da Vía do 
Tranvía, no tramo comprendido entre a Rans e Peinador. 

o A mellora da actual estrada que vai de Castro-Mos (enlace coa 
Provincial) ata Sanquiñeda (unión coa antiga N-120). 

Ideas claras para os espazos 
públicos 

A humanización realizada na contorna do 
Pazo de Mos, por iniciativa do BNG, é un 
exemplo a seguir que queremos levar a 
outros lugares. 

Darase un novo pulo á humanización, en 
todas parroquias, daqueles lugares que 
sirvan de punto de encontro para a 
veciñanza, creando novos espazos 
públicos para a convivencia que sirvan, 
ademais, para poñer en valor o noso 
patrimonio histórico-artístico.  
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o Mellora da seguridade viaria na estrada recentemente reformada 
entre As Pozas e a estrada provincial Puxeiros-Mos á altura de Torroso. 

4.3 Infraestruturas supramunicipais 

- Solicitarase a eliminación do impacto acústico, a mellora da sinalización e a 
reforma dos pasos subterráneos da autovía A-55.  

- Impulsaremos a construción dun enlace directo do Polígono Industrial da 
Veigadaña coa Autovía A-55. O goberno do BNG reforzará a presión sobre 
as distintas administracións para o desenvolvemento desta infraestrutura, 
que permitirá liberar de tráfico a N-550 ao seu paso por Amieirolongo e 
numerosos camiños de carácter local que non están preparados para o 
paso de transportes pesados.  

- Esixirémoslle ao Ministerio de Fomento a humanización e a mellora da 
seguridade viaria da N-550 nos treitos cunha maior densidade de poboación 
ao seu paso polo termo municipal. 

- Intensificaremos a presión institucional sobre as distintas administracións 
para a construción dun túnel directo dende a curva dos Muíños en 
dirección a Vigo para reducir de tráfico a autovía A-55. 

- Esixir a redución e mesmo a supresión da peaxe da AP-9 entre Tui e Vigo 
para que funcione como unha alternativa real á autovía A-55. 

- O Plan Director do aeroporto de Peinador terá que adaptarse para garantir as 
mínimas molestias á veciñanza. 

- O BNG estará vixilante para que a construción do AVE e outros proxectos de 
novas infraestruturas non supoñan novos ataques ao noso concello e 
defenderá a integridade do territorio municipal fronte aos plans unilaterais 
doutras administracións. 

4.4 Vivenda 
Merece especial consideración o tema da vivenda, por canto que para o BNG estas 
actuacións son prioritarias nos programas de ordenación territorial e para a fixación 
de poboación no concello. Baseámonos nunha actuación decidida na promoción de 

Ideas claras para as infraestruturas 

As grandes infraestruturas existentes ou proxectadas no noso concello 
(autoestradas, autovías, aeroporto, AVE...) condicionan de maneira 
decisiva e de forma negativa a calidade de vida da veciñanza.  

O goberno do BNG vaise sentar coas distintas administracións 
(Deputación, Xunta de Galiza, Ministerio de Fomento) para elaborar un 
plan xeral de infraestruturas do Concello de Mos. 
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solo urbanizable e na creación de vivenda de promoción pública asequible, 
intentando establecer concertos e programas de actuación coa  Xunta de Galiza. 

As actuacións prioritarias para levar a cabo serán as seguintes:  

- O Concello buscará terreos que porá a disposición da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda para construír Vivendas de Protección 
Autonómica coa fin de facilitar o acceso á vivenda para as persoas con 
menos recursos. 

- Faremos as xestións precisas coas distintas administración para promover 
a construción de Vivenda de Protección Oficial no futuro núcleo urbano das 
Pozas. 

- Promoverase a vivenda no propio concello, dun xeito ordenado e planificado, 
co obxectivo de que as persoas non teñan que ir vivir a outras localidades 
limítrofes por falta de programas adecuados de actuación no noso municipio. 
Non se pode permitir que a nosa situación, próxima a unha gran cidade, 
xustifique construír de forma desordenada e caótica. 
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5 MEDIO AMBIENTE 

Un concello verde e sustentable como herdanza 
para as próximas xeracións 
O coidado do medio ambiente é garantía de futuro para as xeracións vindeiras. Por 
iso defendemos o monte fronte aos especuladores e por iso imos reforzar a 
protección ambiental, a eficiencia enerxética nos edificios públicos e o uso de 
medios de transporte ecolóxicos. 

5.1 Patrimonio natural 

Desenvolveremos todo o potencial turístico do Concello impulsando rutas de 
sendeirismo, traballando conxuntamente coas Comunidades de Montes e as 
distintas asociacións veciñais, culturais e xuvenís do concello.  

- Traballaremos activamente para erradicar as especies invasoras, coma os 
carrizos ou herba da pampa, que están presentes no termo municipal. 

- Promoverase a construción de instalacións hípicas para uso dos numerosos 
afeccionados aos cabalos que temos neste concello. 

- Na aldea de Alfacuca construirase unha Aula da Natureza onde se estude a 
nosa contorna así coma o xeito de vida que tiñamos hai moitos anos. 

- Recuperación das fontes públicas e lavadoiros do termo municipal. 
- Catalogación e protección de árbores singulares, como por exemplo as 

sobreiras de Louredo. 
- Promoveremos a recuperación da contorna natural de todos os cursos 

fluviais do Concello. 
- Impulsaremos o desenvolvemento da terceira fase do Paseo do Louro, 

respectando os valores naturais da contorna. 
- Manteremos as reunións que sexan precisas coa Confederación Hidrográfica 

do Miño-Sil para que se restableza a legalidade urbanística no curso do río 
Louro, así como a recuperación das súas marxes 

Ideas claras para o monte 

O Concello colaborará activamente coas Comunidades de Montes na 
procura de espazos mixtos para poñer en valor a riqueza forestal do 
noso concello: cogomelos, ecoturismo, práctica do deporte...  

O BNG defende o monte como fonte de riqueza. 
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5.2 Prevención de incendios 
- Aplicaremos unha política activa de prevención de incendios, en 

colaboración coas Comunidades de Montes, que pase pola progresiva 
eliminación de acacias e eucaliptos na masa forestal do concello. 

- Garantiremos a preservación de franxas de seguridade en zonas con especial 
risco de incendios. 

- Porase en marcha un plan de recuperación das zonas afectadas pola vaga de 
incendios de 2017, dando prioridade ao uso de especies autóctonas nas 
tarefas de reforestación. 

- Estudarase, en colaboración coas Comunidades de Montes, a creación dunha 
central de biomasa para desbotar todos os restos vexetais xerados pola 
limpeza de montes e mesmo as producidas por particulares. 

- Promoverase a creación dunha empresa mixta para facilitar que os 
cidadáns cumpran coa ordenanza de limpeza de leiras a prezos razoables.  

5.3 Enerxías renovables 
- O Concello adoptará as medidas precisas para optimizar a eficiencia 

enerxética de todas as instalacións municipais.  
- Mos contará, dentro do termo municipal, con puntos de recarga para 

vehículos eléctricos. 
- Potenciaremos o uso de enerxías renovables na vivendas particulares e 

empresas. 

5.4 Benestar animal 
- Promoveremos a creación dunha hospedaxe para cans, gatos e outros 

animais domésticos de pequeno tamaño, cuxos beneficios permitirán 
poñer en marcha unha canceira municipal. 

  

Ideas claras para o río Louro 

O Paseo do Louro foi unha obra impulsada e desenvolvida polo BNG 
cando tivo responsabilidades de goberno, pero foi descoidado e 
reformado de forma pouco axeitada nos últimos mandatos. 

Destinaremos os recursos humanos e económicos precisos para garantir 
a preservación e o restablecemento dos valores naturais do río Louro 
nos treitos do Paseo que xa existen.  
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6 EDUCACIÓN E MOCIDADE 

Máis oportunidades laborais, formativas e de lecer 
para que mocidade non teña que marchar fóra 
A mocidade é o futuro da nosa sociedade, mais tamén é o presente. É motor de 
progreso, xeradora de iniciativas e fonte de solidariedade. É capaz de 
autoorganizarse de mil e unha maneiras para dar respostas e solucións aos seus 
problemas. Dende o BNG somos conscientes disto e consideramos que os poderes 
públicos deben potenciar estes valores sen paternalismos nin prexuízos. 

6.1 Espazos para a mocidade 
- Crearemos unha Casa da Xuventude no Multiúsos das Pozas, a carón do 

IES de Mos. Precisamos con urxencia habilitar un espazo para que a 
xuventude organizada poida proxectar e facer as súas actividades nun 
local adaptado ás súas necesidades. Cómpre dotar estas instalacións 
dunha serie de recursos: 

o Oficina Municipal de Información á Xuventude (OMIX) na que a 
mocidade poida recibir información sobre calquera cousa que 
precise, como asesoramento afectivo-sexual, subvencións, axudas, 
bolsas de estudos, voluntariado, etc. 

o Locais de Ensaio:. Os novos grupos musicais que xurdan no concello 
e os xa existentes precisan contar con medios para despregar a súa 
creatividade. 

o Locais para obradoiros e reunións: é imprescindible dispor de 
espazos onde a mocidade se poida reunir nun ambiente adecuado 
que favoreza a acción colectiva e a creación de sinerxias entre os 
nosos mozos e mozas. 

6.2 Educación 
- En colaboración coas e as ANPAS e ós órganos de dirección dos centros 

educativos do concello de Mos, poremos en marcha obradoiros e campañas 
de sensibilización sobre temas como violencia de xénero, conductas 
xenófobas, homófobas, etc. co obxectivo de promover valores de tolerancia e 
respecto entre as novas xeracións. 

- Crearase unha aula de orientación educativa para atallar conductas 
violentas e problemas de adicción ás drogas. 

- Equiparar entre si as escolas infantís públicas en equipamento e 
infraestruturas buscando os maiores estándares de calidade. 

- Cómpre reforzar a educación sobre seguridade viaria e formar á xente nova 
sobre o uso responsable dos vehículos na vía pública.  
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- Deseñar rutas escolares seguras no entorno dos centros educativos para 
fomentar o desprazamento a pé de crianzas até as escolas. 

6.3 Cultura e lecer 
- Apoiaremos e promoveremos as manifestacións artísticas da mocidade e 

crear canles de expresión da súa creatividade. 
- Afondaremos no achegamento práctico da xente nova a todas as variantes 

da arte e da creación cultural coma o teatro, cine, música, fotografía, pintura... 
- A programación de concertos e actividades musicais responderá a todas as 

tendencias actuais e facilitarlle á mocidade todo o coñecemento sobre as 
distintas maneiras de gozar da música cunha oferta o máis variada posible. 

6.4 Vivenda 
- Buscaremos fórmulas de promoción pública do alugueiro para xente nova. 
- Potenciaremos o asentamento de xente moza no noso concello mediante 

fórmulas de exención das taxas municipais. 

6.5 Pacifismo, solidariedade e voluntariado 
- O BNG promoverá unha sociedade desmilitarizada apoiando os movementos 

pacifistas e facendo cómplices desta idea aos mozos e mozas do noso 
concello. 

- Facilitaremos entre a xente nova a incorporación ás ONG que traballen pola 
solidariedade e a paz mundial. 

- Crearemos programas de voluntariado específicos para o noso concello, para 
que os mozos e mozas que o desexen poidan axudar aos demais 
desinteresadamente. 
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7 DEPORTE 

O deporte como fonte de saúde e transmisor de 
valores para a infancia e a mocidade 
Entendemos a actividade deportiva coma unha forma de enriquecemento persoal e 
de mantemento de saúde a curto e longo prazo. Por este motivo, para o BNG é un 
dereito irrenunciable da cidadanía e debe contar cunha partida suficiente no 
orzamento municipal, tratando de racionalizar e obter o maior rendemento posible 
das infraestruturas que xa temos.  

7.1 Consello Municipal dos Deportes 
- Crearemos o Consello Municipal dos Deportes, que estará integrado por 

clubs e entidades deportivas, centros educativos, asociacións veciñais e 
aquelas institucións que teñan unha actividade formativa centrada no 
deporte. A súa función será: 

o Fomentar e dinamizar a participación na xestión das 
infraestruturas e na programación deportiva.  

o Propor as liñas xerais da política deportiva. 
o Establecer os criterios de contratación dos profesionais para dirixir 

as distintas actividades a desenvolver. 
o Fomentar actividades deportivas entre a veciñanza. 
o Buscar recursos humanos e económicos en empresas e institucións 

non municipais. 

7.2 Deporte base 
- Impulsaremos a creación de novas escolas deportivas municipais. 
- Apoiaremos o deporte feminino e garantiremos que os clubs e escolas 

deportivas do concello promovan os valores da igualdade. 
- O Concello colaborará coas entidades deportivas existentes mediante a 

achega de recursos profesionais (preparadores físicos e técnicos), 
materiais ou instalacións. 

- Garantirase a presenza de monitores/formadores con titulación adecuada en 
todas as actividades deportivas que teñan apoio de fondos públicos. 

- Fomentaremos os deportes alternativos: hípica, deportes tradicionais, 
sendeirismo, escalada, ciclismo,  voleibol, bádminton...  

7.3 Instalacións deportivas 
- Ampliación das instalacións deportivas municipais coa creación de 

espazos que actualmente non existen no concello: pistas de tenis e de 
pádel, rocódromo, etc. 
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- Buscaremos a sinatura un convenio coa Consellería de Educación para a 
cesión dos recintos e instalacións deportivas escolares para facelos rendibles 
fóra do horario lectivo. 

- Revisaremos o estado das rutas de sendeirismo que hai no concello, 
melloraremos a súa sinalización e poremos en marcha un programa de 
axudas para o seu mantemento. O sendeirismo será promocionado 
activamente coma un dos maiores atractivos turísticos do concello de Mos.  

7.4 Deporte e saúde 
- A veciñanza contará cunha completa programación deportiva municipal con 

cursos e obradoiros de saúde tanto no Pavillón Óscar Pereiro como nas 
parroquias do concello, a través da colaboración coas distintas asociacións 
veciñais e culturais. 

- Habilitaranse para a práctica deportiva distintos espazos naturais, dende 
unha perspectiva de respecto ao medio ambiente.  

- Crearemos unha rede de rutas para a práctica segura do ciclismo. 
- Poremos en marcha programas de exercicio adecuados para as persoas 

maiores. 
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8 CULTURA E PATRIMONIO 

Unha actividade cultural dinámica e un 
patrimonio vivo como fonte de riqueza  
Contamos cun rico patrimonio histórico e artístico que está desvalorizado e en 
moitos casos mal conservado. Dende o BNG impulsaremos a recuperación do Castro 
de Torroso e doutros elementos que teñen un enorme valor. No eido da cultura, as 
nosas festas e tradicións deben ser tamén un activo para a veciñanza e para os 
visitantes, porque o potencial turístico do noso concello vai moito máis alá do 
Camiño de Santiago.  

8.1 Programación cultural 
- Crearemos un Consello da Cultura que dará cabida e voz a todas as 

asociacións e organismos do Concello para coordinar e planificar a 
actividade cultural. A través deste Consello ofrecerase información de 
cuestións de interese como subvencións ou ofertas. 

- Redefiniremos o Plan Cultural do Concello para que queden incluídas nel 
todas as actividades culturais promovidas polo tecido asociativo. 

- Publicaremos un calendario municipal de eventos culturais que sirva para 
promocionar de forma conxunta, baixo unha marca unificada, a 
programación cultural do Concello de Mos. 

- Integrar neste calendario as festas e eventos culturais organizados polas 
distintas entidades que conforman o tecido asociativo de Mos e os eventos 
promovidos directamente dende o Concello en catro datas sinaladas:  

o Entroido 
o Día das Letras Galegas 
o Día da Rosa 
o Nadal 

- O Concello terá en conta que os actos programados para estas celebracións 
sexan diversos, formativos, creativos, lúdicos e que fomenten o concello de 
Mos coma un lugar de visita.  

- Desenvolver un programa de actividades que permita o acceso á cultura e ao 
ocio para toda a cidadanía: cursos, obradoiros de pintura, de teatro... 

- Colaboración coas asociación culturais e veciñais presentes nas distintas 
parroquias do Concello para o desenvolvemento dunha programación 
cultural que dea resposta ás demandas dos diferentes sectores da poboación, 
desde a infancia ata as persoas maiores e que sirva de estímulo para a 
creatividade de todas as persoas. 

- Potenciar e apoiar os grupos locais e iniciativas da xente de Mos para que 
poidan facer visibles as súas expresións artísticas. 
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- Promoveremos participación dos grupos de música e baile tradicional das 
parroquias de Mos nas distintas celebracións do concello. O BailaMos, tal 
como está concibido actualmente, desaparecerá da programación municipal 
de eventos. 

- Apostaremos pola recuperación e difusión da tradición oral do concello de 
Mos mediante a elaboración de estudos en colaboración co movemento 
asociativo.  

8.2 Patrimonio histórico 
O Patrimonio material e inmaterial do concello de Mos require desenvolver un 
programa de conservación, recuperación e difusión que permita desenvolver 
multitude de iniciativas de interese, como roteiros polas diferentes parroquias que 
ademais de satisfacer demandas sociais se convertan nunha importante fonte de 
riqueza. 

- Protexeremos e impulsaremos a rehabilitación dos bens do patrimonio 
histórico-artístico, arqueolóxico e etnográfico.  

- O Castro de Torroso será municipalizado e dotaremos de maneira urxente 
unha partida orzamentaria para a súa recuperación e musealización. 

- Conservación e posta en valor, mediante a creación de paneis informativos 
e folletos divulgativos, dos numerosos elementos histórico-artísticos do 
concello: miliario, petróglifos, camiños reais, igrexas e capelas, casas 
medievais, etc. 

- Programaremos dende o Concello, en colaboración co tecido asociativo, 
andainas e visitas guiadas para divulgar a súa localización e fomentar a súa 
protección. 

- A colaboración coas Comunidades de Montes será fundamental para 
impulsar a recuperación e posta en valor dos numerosos elementos 
arqueolóxicos (mámoas, petróglifos...) e etnográficos existentes nas áreas 
forestais do concello. 

- Promoveremos estudos e actividades que potencien a artesanía, o folclore e 
outras manifestacións do noso Patrimonio. 

- Defenderemos os valores históricos e patrimoniais como factor de atracción 
turística, mais tamén como sinal de identidade, procurando por tanto dalos a 
coñecer de forma contextualizada e correctamente inseridos na historia do 
noso concello. 

- Promoveremos a creación dun arquivo fotográfico para preservar a memoria 
gráfica do noso concello. 
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9 POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Un Concello que funcione en galego e que promova o 
uso do idioma propio entre os máis novos 
O BNG defenderá unha acción política que dea un novo pulo á normalización 
lingüística en todas as actividades políticas e municipais coa aprobación dunha 
ordenanza municipal da lingua. O concello ten un largo abano de posibilidades de 
actuación práctica para dar un impulso ao uso social do galego en ámbitos moi 
diversos. A través da acción municipal será posible darlle ao idioma unha 
visibilidade e que de ningún modo podemos desaproveitar. 

9.1 Normalización lingüística 
- Desenvolveremos actuacións encamiñadas á galeguización da 

documentación do Xulgado, o Centro de Saúde e a Notaría. 
- Esixiremos aos provedores do Concello e as asociacións que reciban 

subvencións a documentación, facturación, estudos e informes redactados 
en galego. 

- Crearemos na RPT do Concello unha praza de Técnico en Normalización 
Lingüística á que se lle asignará unha partida orzamentaria suficiente. 

- O Concello cumprirá coa lexislación vixente sobre o uso do galego como 
lingua oficial de Galiza en todos os ámbitos da vida municipal, cartelaría, 
nomenclatura, toponimia, etc. 

- Outorgaremos a valoración suficiente e axeitada ao coñecemento da lingua 
propia do país en oposicións, concursos-oposicións e demais probas, 
esixindo competencia oral e escrita. 

- Mellorarase a calidade e a corrección lingüística na documentación 
municipal nos diferentes soportes: escritos, informáticos, etc. Para acadar o 
dominio oral e escrito, organizaranse cursos de linguaxe administrativa para 
o persoal. 

9.2 Fomento do uso do galego 
- O Concello colaborará activamente coas diferentes entidades que 

programen, difundan e desenvolvan actividades no idioma propio do país.  
- Intensificaremos a colaboración con entidades sociais (ANPAS, centros de 

ensino, asociacións veciñais, sectoriais, etc.) para multiplicar as accións de 
fomento do uso da lingua galega. 

- Apoiaremos o tecido empresarial propio que emprega a lingua galega. 
- Realizaremos campañas de animación e concienciación sobre o emprego da 

lingua dirixidas a diferentes sectores, asociacións culturais e deportivas e á 
poboación en xeral, nomeadamente á mocidade e á infancia. 
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10 ADMINISTRACIÓN E FACENDA 

Unha administración transparente e unhas contas 
saneadas para construír un Mos novo 
A xestión política do BNG creará unha administración racional, eficaz e moderna, 
priorizando o seu carácter de servizo público fundamental, do que depende, en gran 
medida, o éxito de moitos proxectos para mellorar as condicións de vida da 
veciñanza.  

10.1 Organización 
- Revisaremos o organigrama municipal con criterios de racionalidade, 

eficacia e austeridade, dando prioridade ao servizo aos cidadáns.  
- Reforzaremos a supervisión da xestión dos servicios públicos para exercer 

un maior control dos que están privatizados. 
- Apostaremos pola formación continua do persoal do Concello. 
- Garantirase a transparencia dos procesos de selección de persoal de todos os 

organismos dependentes da administración municipal. 
- Darase preferencia ao uso de software libre en todo o equipamento 

informático da administración municipal. 

10.2 Programación 
- É fundamental distinguir entre a función do persoal municipal e o papel dos 

grupos municipais representados no concello, de cara a que o debate político 
non afecte á necesaria profesionalización da administración. 

- Faise preciso tamén concretar os programas de cada área e as funcións de 
cada departamento.  
 

10.3 Procedementos 
- O BNG aposta decididamente por un Concello aberto, no que os cargos 

públicos sexan sempre accesíbeis para toda a veciñanza. 
- O concello facilitará a realización das xestións por parte das veciñas e 

veciños, simplificándoas o máis posible, para permitir a máxima axilidade e 
transparencia. Neste sentido serán obxectivos prioritarios: 

o Definir claramente os procesos administrativos. 
o A progresiva implantación da administración electrónica con vistas a 

chegar ao obxectivo de “papel cero” na administración local. 
o Demandar aos organismos correspondentes a xanela única para 

realizar todos os trámites de calquera administración dende o 
Concello. Integraranse ademais as bases de datos municipais e o 
acceso ás outras administracións para evitar a continua presentación 
da documentación. 

o Mellorar o funcionamento da páxina web institucional para que sexa 
posible completar calquera trámite por vía electrónica, evitando así 
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desprazamentos ás dependencias municipais e posibilitando a 
realización de xestións durante 24 horas os sete días da semana.  

- Promoverase a utilización por parte da cidadanía da administración 
electrónica e impartiranse cursos dirixidos á veciñanza para facilitarlle o 
acceso a todas as persoas. 

10.4 Participación cidadá 
- Impulsaremos mecanismos de participación cidadá que nos permitan 

decidir, de forma democrática, onde se debe investir o diñeiro público.  
- Apoiaremos a participación de todos os colectivos e entidades 

representativas en todos os procesos de toma de decisión do seu ámbito 
sectorial. 

- Realizaranse xuntanzas abertas periodicamente en todas as parroquias. 
- Impulsarase a participación social na elaboración de plans e programas 

municipais e, particularmente, na elaboración dos orzamentos anuais por 
medio do mecanismo de orzamentos participativos. 

- O goberno facilitará a intervención directa nas sesións plenarias e que se 
celebren en horarios accesibles para a maior parte da poboación.  

- Incluirase, na fase de orzamentos participativos, a avaliación posterior da 
eficacia dos investimentos e proxectos executados, de forma que a 
veciñanza poida valorar a consecución dos obxectivos e finalidades 
inicialmente ideadas.  

- Promoverase a máxima transparencia en toda a actividade municipal, 
empregando as tecnoloxías da comunicación para dar conta especialmente 
dos acordos e decisións adoptadas. 

10.5 Área metropolitana 
- Dotar de competencias reais á área metropolitana de Vigo é unha aposta 

clara do BNG. Neste contexto, traballaremos para que os dereitos da 
veciñanza de Mos estean a mesma altura que os do resto dos concellos 
limítrofes. 

- A mellora que se pode acadar en servizos como a recollida do lixo, o 
transporte público, etc. levaranos a traballar para potenciar esta área 
metropolitana, tendendo dun xeito claro cara á desaparición da Deputación. 
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10.6 Contención do gasto 
- A prioridade para o goberno do BNG será o mantemento e renovación dos 

equipamentos e infraestruturas existentes por diante da realización de obra 
nova. 

- A contención do gasto do Concello pasará necesariamente pola 
racionalización das dedicacións exclusivas, dos salarios da equipa de 
goberno e das remuneracións aos membros da corporación municipal pola 
súa participación en comisións de goberno, comisións informativas e 
plenos.  

10.7  Política fiscal 
- Combater a fraude fiscal no Concello de Mos, garantindo que todas as 

empresas instaladas no termo municipal asuman as súas obrigas.  
- Acabaremos coas vantaxes fiscais para as grandes empresas que se queiran 

instalar en Mos.  
- Reclamarémoslle á Igrexa Católica o pagamento do IBI correspondente aos 

seus bens inmobles non destinados ao culto. 
- Xestionaremos intensa e eficazmente a captación de recursos diante de 

outras administracións, incluídos os fondos de programas europeos, para 
abordar proxectos de infraestruturas das diferentes áreas de funcionamento 
do Concello. 

- O BNG defende no eido municipal a xustiza e a equidade fiscal. As medidas 
fiscais e de prezos públicos tamén deben ter en conta a necesidade e a 
capacidade económica da maioría social da poboación. É por iso que 
propomos as seguintes actuacións: 

o Aplicación de criterios de xustiza social no ámbito da fiscalidade 
municipal para aquelas situacións económico-sociais das persoas 
contribuíntes, especialmente do colectivo das persoas 
desempregadas, das persoas perceptoras de pensións da Seguridade 
Social na contía mínima legalmente estabelecida para reducir a súa 
carga tributaria mediante a modificación das ordenanzas fiscais 
correspondentes, incluíndo aquí tamén as taxas e prezos públicos. 

o Aplicación dun sistema de axudas que permitan o aboamento do 
Imposto de Bens Inmobles aos colectivos máis vulnerables. 

Ideas claras para as contas públicas 

Para construír o Mos que queremos, sabemos que é preciso solucionar o 
desastre económico dos últimos mandatos e esa será a nosa gran. 

O goberno do BNG vai acabar co malgasto no Concello, poñendo freo ao 
endebedamento cunha xestión transparente do orzamento municipal. 
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Candidatura do BNG ás eleccións municipais 

 
01. Gustavo Barcia Seijo 
02. Miguel Anxo Aldea Moscoso 
03. María do Carme Vila Blanco 
04. María Cristina Represas Romero 
05. David Otero Blanco 
06. Alberte Barreiro Ricón 
07. María Elena López Fernández 
08. Tania Jorge Santos 
09. Severino Romero Rivero 
10. Adelino Fernando Gomes Dos Santos 
11. Tareixa Mariña Lourido Giráldez 
12. María Isabel Ramilo Rivero 
13. Francisco García Cobas 
14. Samuel Pereiro Pérez 
15. Jenifer Munín Alonso 
16. Iolanda Otero Seijo 
17. Xosé Carlos Cabaleiro Romero 
 
Suplentes: 
01. Xoan Carlos Romero Montes 
02. Marta Moreira Fontán 
03. Oscar Rodríguez Campo  
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