
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE  DO CONCELLO PLENO 
CELEBRADA O DÍA  OITO DE MAIO  DE DOUS MIL NOVE. 
 
 No Concello de Láncara, sendo as   once horas do día oito de maio de  dous mil 
nove, reúnese no Salón de Sesións o Concello Pleno, para tratar os asuntos contidos na 
Orde do Día, coa asistencia dos Sres. Concelleiros: D. Arturo Sobrado Castro,D. José 
Manuel García Aldegunde , D. Celestino Rodríguez González, D. Ricardo Núñez 
Valcárcel, D. Carlos Fernández Díaz ,  D. Eladio Capón López, D. José Manuel Álvarez 
Rodríguez   , D. Andrés Manuel Caballero López  e D. Carlos Santiago López Sierra. 
 
 Xustifica a  súa ausencia o Concelleiro D. José Manuel Neira Castro. 
  
 Preside a Sesión o Sr. Alcalde D. Dario A. Piñeiro López, e actúa de Secretario o 
titular D. José López Castro. 
   
 Aberto o acto pola Presidencia  ,dáse conta dos seguintes asuntos: 
 
 
 APOIO DO CONCELLO DE LANCARA A PROPOSTA FORMULADA 
POR UNIÓNS AGRARIAS, XOVENES AGRICULTORES , SINDICATO 
LABREGO GALEGO E ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS 
AGRARIAS AGACA Ó SECTOR LÁCTEO 
 
 
 
 APOIO DO CONCELLO DE LANCARA A PROPOSTA FORMULADA 
POR UNIÓNS AGRARIAS, XOVENES AGRICULTORES , SINDICATO 
LABREGO GALEGO E ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS 
AGRARIAS AGACA Ó SECTOR LÁCTEO 
 
 “As Organizacións Profesionais Agrarias, UNIÓNS AGRARIAS, XÓVENES 
AGRICULTORES E SINDICATO LABREGO GALEGO e a Asociación Galega de 
Cooperativas Agrarias AGACA, trasladan ós Grupos políticos con presenza nesa 
Corporación Municipal para que, de acordo co establecido nos artigos 91.4 e 97 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, sexa presentada para o seu debate e aprobación polo Pleno a MOCIÓN que a 
continuación se recolle: 
 



  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 O sector  lácteo ten unha gran importancia economica e social en Galicia ata o 
punto que o 50% dos concellos rurais  de Galicia dependen económicamente da 
produción do leite. A  poboación de Galicia vinculada económica e socialmente a este 
sector cífrase nos 500.000 habitantes, cerrando un emprego superior ós 100.000 postos 
de traballo directos, indirectos e inducidos. 
 
 As organizacións agrarias profesionais UNIÓNS AGRARIAS, XÓVENES 
AGRICULTORES E SINDICATO LABREGO GALEGO E A ASOCIACIÓN 
GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS, AGACA,  consideramos que estes 
empregados están realmente en perigo, caso de que Galicia non poida soster a súa  
capacidade de produción de leite. No ano 2008 o sector lácteo galego produciu  
2.246.941.600 litros de leite xerrando un volume de negocio de 830 millóns de euros, so 
en produción de leite. 
 
 A finais do ano 2008, e ante as malas noticias de orde económico xeral, a gran 
distribución iniciou unha extratexia de redución de prezos ó consumidor, mediante o 
impulso da chamada “marca branca” (actualmente o peso das marcas de distribución 
estimase no 54% en volume para o leite líquido). Coa finalidade de forzar ó sector 
industrial de España, realizaron e realizan importación de leite envasada de marca 
branca, limitando as copras á industria autóctona e provocando a baixada de prezoas a 
todo o sector industrial. 
 
 Nesta crise de prezos, apreciamos o escaso apego ou preferencia que a Gran 
Distribución ten polos nosos produtos, moi ó contrario  da distribución doutros países 
limítrofes, como por exemplo Francia. 
 
 Neste senso, urxe que as administracións competentes poñan en marcha políticas 
e mecanismos para que produtores e transformadores equiparen o seu peso nas decisións 
do mercado á Gran Distribución que opera en España, para unha racionalización das 
importacións-exportacións e do mercado. 
 
 Para por freo a esta situación inmoral que está a por en risco de creba a todo o 
sector primario en Galicia e con el ó modelo socioeconómico que na actualidade garante 
que o 80% do territorio non se converta nun deserto demográfico, as organizacións 
profesionais agrarias UNIÓNS AGRARIAS, XÓVENES AGRICULTORES E 
SINDICATO LABREGO GALEGO  e a ASOCIACIÓN GALEGA DE 
COOPERATIVAS AGRARIAS, AGACA, apelamos á responsabilidade tanto das 
industrias, para que deixen de saturar o mercado con importacións masiva de leite 
porque tamen eles van saír moi prexudicados desa política comercial, como das 
administracións, para que fagan uso das súas competencias en materia de fronteiras para 
evitar prácticas comerciais ilegais, e para que apliquen de xeito inmediato medidas de 
intervención pública no sector. 
 
  

 
 



 
 
 
 
Unha situación que ten como agravante que o consumidor cando merca leite 

envasado en Galicia realmente non ten ningunha garantía de que non teña a súa orixe en 
calquera país da  Unión Europea, o non existir ningún referente no envase á orixe e polo 
tanto á trazabilidade do produto. 
 
 Diante desta situación, UNIÓNS AGRARIAS, XÓVENES AGRICULTORES E 
SINDICATO LABREGO GALEGO  e a ASOCIACIÓN GALEGA DE 
COOPERATIVAS AGRARIAS, AGACA, decidimos convocar unha manifestación 
para ó próximo 8 de maio nas comarcas galegas, para esixirlle tanto á Xunta como ó 
Ministerio medidas concretas que poñan freo a esta situación coa segunte táboa 
reivindicativa: 
 
 Aberto o debate, polo Concelleiro José Manuel Álvarez Rodríguez, pon de 
manifesto que el vai ser a  derradeira vez que apoia o sector lácteo, xa que en igual ou 
peor situación esta o sector da carne  e ningún se acorda del. 
 
 Acto seguido por parte de tódolos Concelleiros, consideran que esta 
reivindicación debe incorporarse xa neste acordo, polo que debe engadirse o sector 
lácteo tamén o sector cárnico, polo que a moción aprobase coa redacción orixinal 
proposta polos Sindicatos, pero na parte dispositiva engadindo en tódolos parágrafos  
contemplados no apartado  1, despois do sector lácteo, tamén  o sector cárnico e cando 
se fala do leite falar   tamén da carne ,  a corporación por unanimidade presta 
aprobación a moción antes proposta e coas modificación que a continuación se 
transcriben, e que afecta o apartado  1. da proposta: 
 
 1º.-Solicitar a Xunta de Galicia e o Ministerio de Medio Ambiente e Medio 
Rural e Marino a adopción de medidas tendentes a: 
 -Garantir a recollida para todo o leite  e a carne, ao longo de todo o territorio a 
prezos dignos e remuneradores que cubran os custos de produción. 
 -Plan estratéxico para o sector lácteo e sector cárnico que contemple medidas 
económicas, fiscais e de refinanciamento da débeda, cunha  dotación orzamentaria  
axeitada  onde se recolla a situación real do sector e se apoie a súa sostenibilidade. 
 -Medidas reguladoras das relacións comerciais entre productores, industriais e 
distribución que impidan que as importacións de leite e carne marquen o prezo do leite 
e da carne producidos aquí. 
 -Medidas que avancen na  trazabilidade do produto, de tal xeito  que o 
consumidor teña información acerca de onde foi producido o leite e a carne que están 
mercando. 
 -Medidas de apoio ás cooperativas de subministro de leite e carne que son unha 
ferramenta socioeconómica clave para articular ós gandeiros/as coa finalidade de 
reducir custos de produción, ser máis  eficientes e mellorar a súa calidade de vida. Así 
como o fortalecemento da figura das Agrupacións de Productores Agrarios (APAs) no 
seo das cooperativas. 
 -Coordinación do MARM coas Comunidades Autónomas dun programa de 
controis das prácticas anti-dumping a través dos Servicios Oficiais de Control 
correspondentes. 



 
 
 
 
 
 
 -Accións encamiñadas a lograr un maior equilibrio de forzas  na cadea láctea  e 
carnica que evite distorsións, fomentando a implantación dus intrumentos necesarios a 
fin de fortalecer a ordenación e concentración da oferta. 
 
 2. Apoiar públicamente a campaña que neste sentido están realizando as 
Organización Profesionais Agrarias, UNIÓNS AGRARIAS, XÓVENES 
AGRICULTORES E SINDICATO LABREGO GALEGO  e a ASOCIACIÓN 
GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS, AGACA, de cara á manifestacións 
convocada para o vindeiro 8 de maio nas comarcas galegas, así como apoio institucional 
do concello ós gandeiros e gandeiras para o seu desprazamento á manifestación, 
debendo  extender esta reivindicacións a carne e oó sector cárnico. 
 
          3. Trasladar ó Ministerio de Medio Ambiente, Rural  o compromiso e o apoio da 
Corporación Municipal as reivindicacións plantexadas polas organizacións agrarias e as 
cooperativas galegas para salvar da quebra  os sectores lácteo e cárnico galegos. Así 
mesmo, facer pública a esixencia o citado Ministerio e Consellería para que active 
medidas urxentes de choque que despexen as incertezas de futuro dos gandeiros e 
gandeiras de Galicia.  
 

 
E non habendo máis asuntos que tratar dáse por rematada a sesión, por orden do 

Sr. Alcalde, sendo as once horas trinta minutos, estendéndose a presente acta que como 
Secretario, certifico. 
 
 
 


