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Acta pleno 05/2017
Acta da sesión ordinaria celebrada

polo pleno deste concello o día  oito
de xuño de dous mil dezasete.

Na casa do concello de Vilasantar, sendo as trece horas e un
minuto do día oito de xuño de dous mil dezasete,  baixo a
presidencia do sr.  alcalde e  coa asistencia dos concelleiros
expresados na marxe, reúnese o pleno deste concello no local
habilitado ao efecto na Casa do Concello. Hai inicialmente
unha cidadá presentes en calidade de público, á que se suma
outro no transcurso da sesión.

Aberta a sesión de orde do Sr. presidente, este indica que a
sesión vai ser gravada. En consecuencia a referencia horaria
do  inicio  de  tratamento  dos  distintos  puntos  referirase  ao

tempo da gravadora.

A continuación pasouse ao estudio da orde do día, adoptándose sobre os asuntos contidos na mesma
os seguintes acordos: 

1.- Aprobación de actas anteriores   (00’ 16”)

Antes do inicio do estudo deste punto o alcalde entrega ao concelleiro do BNG, José Antonio Cotos
Seoane copia das actas do pleno 3/17 e da xgl 2/17, que este indicara na última sesión que non
recibira.  Comenta  que  non sabe cal  pode ser  a  razón de que  non as  recibise,  cando os  outros
concelleiros que as reciben por correo non tiveron problema.

A continuación dá conta  de que a acta 4/17 do 20 de abril, foi enviada o 8 de maio e pregunta aos
presentes se teñen algo que dicir respecto da mesma.

O concelleiro do grupo municipal do BNG, Álvaro García Freire indica, en resume, que no punto  
5.- Escrito nº 280 de data 07-03-2017, remitido polas traballadoras do Rexistro de entrada deste
concello,  as intervencións do grupo do BNG deberían ir resumidas, como se fai sempre, e non só
recollidas como anexo, xa que foi un texto que se leu.
 
O secretario e o resto da corporación amosan o seu acordo, pedíndose ao secretario que faga un
pequeno resume.

(A proposta que realiza o secretario é a seguinte, correspondendo a cursiva aos engadidos que non
se atopaban na anterior redacción:
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 D. Afonso Bieito Lorenzo Penela.    



2017

 Concello de Vilasantar 
(Ru s/n 15807 Vilasantar- Galiza)

www.vilasantar.com
_____________________________________________________________________

Transcorridos (19' 17”) toma a palabra José Antonio Cotos Seoane (BNG) quen le un escrito de un
parágrafo, co nome a bolígrafo “Afonso”, sen sinaturas e que entrega posteriormente ao secretario,
uníndose como anexo II a esta acta.  En resume critícase que dende un punto de vista  formal, o
escrito  non  reúne  os  requisitos  mínimos  para  tomar  unha  decisión,  por  no   haber  ningún
expediente,. Non se debería nin admitir a debate.”

A continuación e  coa intención de aclarar  a  postura  do seu grupo,  o  mesmo concelleiro le  un
segundo escrito, que entrega ao final da súa lectura ao secretario, tamén sen sinaturas co nome
“Afonso” e dous parágrafos tachados (que non foron lidos), que se une como anexo III á presente
acta a petición de José Antonio Cotos Seoane. En resume dise que cando falamos do rexistro non se
nomea a lsabel e Lourdes, os escritos pasan dende a alcaldía ate os concelleiros da Xunta de
Goberno Local. Dende o BNG entendemos que este malentendido é aproveitado polo alcalde para
crear  un enfrontamento  entre  os  concelleiros  da  oposición  e  o persoal.  Desde  o respecto  que
sempre  tivemos  polos  traballadores  non  imos  deixar  de  facer  a  fiscalización  do  goberno
formalizando cantas queixas e preguntas consideremos convenientes. É unha queixa política coa
que cuestionamos a maneira de traballar do PP no goberno do concello. Por suposto respectamos
a liberdade das traballadoras que asinan o escrito para emprender as accións que consideren
oportunas.)

Continúa Álvaro García Freire en relación á moción 6.B) titulada  Proposta de acordo institucional
para iniciar o proceso de adhesión á reserva de biosfera  Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo. No
acordo dise que se aproba a moción do PP, contestando o alcalde que pensa que a redacción do
secretario é bastante clara, non hai acordo institucional pois o BNG abstívose, pero si hai acordo,
pois votouse.

Álvaro García Freire di que o que se votou foi a proposta de acordo presentada que falaba de acordo
institucional, contestando novamente o alcalde que na acta está claro o que pasou, é un acordo pero
non un acordo institucional, é un acordo a proposta do PP

Álvaro García Freire érguese un momento facendo entrega ao alcalde dun escrito, dicindo que esa é
unha proposta de acordo institucional. Que se se quería que fose un acordo institucional debía terse
tramitado como tal, falando antes todos os grupos políticos.

Rematado o debate o secretario lembra a conveniencia de votar formalmente a acta 4/2017, sobre a
que se está a  debater.  Reprodúcese o debate anterior,  propoñendo Álvaro García  Freire que no
anexo se inclúa a totalidade da proposta de acordo, incluíndo por tanto as imaxes (logotipos).

Sometida a votación a aprobación da acta 4/2017, coas modificacións de resumir as intervencións
do BNG no punto 5 e a reprodución integra do escrito do PP do punto 6.B (anexo V), apróbase por
unanimidade ( o anexo V daquela acta unirase como anexo I a esta).

Queda pendente de aprobación a acta 3/2017, iniciándose un debate sobre se as actas deberían ir por
correo ordinario ou certificado para asegurar a súa recepción. 
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2.  -  Control dos actos de goberno e Comprobación da recepción das actas da
Xunta de Goberno Local.   (18' 05”)

O alcalde dá conta das actas remitidas da Xunta de goberno local, dende a número 08-17 ata a
10/17, do 05-05-2017,  incluídas, o que confirman os concelleiros presentes que é certo. 

3.-   Dar conta da liquidación do exercicio de 2016.   (18' 42”)  .

O alcalde Fernando Pérez Fernández dá conta da aprobación da liquidación do exercicio de 2016,
facendo un resume da mesma, que dá positiva en estabilidade, regra do gasto e débeda e que ten un
remanente de tesouraría negativo, aínda que nunha cantidade inferior á do ano pasado (143.314,70
euros), o que obriga, entre outras opcións, a que o próximo orzamento se teña que aprobar cun
superávit  igual  ou  superior,  que  é  o  que  se  vai  facer.  O  resultado  orzamentario  é  positivo  en
73.702,48 euros.

Dada a palabra ao grupo do BNG, non intervén.

4.- Aprobación, no seu caso, do orzamento de 2017.   (22' 25”)

A continuación o alcalde dá conta do orzamento do exercicio de 2017, recoñecendo, en primeiro
lugar que se presenta fóra de prazo, pois tiña que estar aprobado antes do inicio do exercicio. Que
interesaba ter o dato do remanente de tesouraría e aclara que a liquidación tardou máis do previsto.

Di que a súa elaboración foi análoga a exercicios anteriores. Que ten un superávit de 145.231,56
euros,  lixeiramente  superior  ao  déficit  da  última  liquidación.  Que  contén  a  documentación
preceptiva  (estados  de  gastos  e  ingresos,  memoria  de  alcaldía,  informe  de  intervención  e  de
estabilidade, bases de execución, liquidación, anexo de persoal, investimentos).

A continuación vai informando sobre os diferentes capítulos de gastos (1.768.000,00 €) e ingresos
(1.913.231,56 €), seguindo a memoria da alcaldía.

En concreto incide en que a suma dos capítulos I, II e III (impostos e taxas) é máis baixa en relación
aos concellos da rotonda. En gastos indica que a suba dos gastos de persoal é do 1% e en gastos
correntes o 2%.

O aforro neto é positivo.

A continuación explica brevemente a tramitación que debe de seguir ata a aprobación definitiva.

Transcorridos  (30’ 45”)  toma a palabra José Antonio Cotos Seoane (BNG) quen comenta que este
expediente, que é o máis importante dos que fai o concello, chega fóra de prazo. A continuación
quéixase de que a documentación se lle entregou nun pen, que tivo que devolver, e non en papel e
considera que tampouco sería tanto gasto para o concello imprimilo.
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A continuación pregunta por que no se aproveita o recoñecemento dos peóns para recoñecer o resto
das prazas como limpeza, auxiliar de servizos sociais, etc. 

Tamén pregunta por que aparecen dúas cantidades distintas en Fomento do emprego, contestando o
secretario que tería que velo máis detidamente.

A continuación pregunta onde se van gastar os ingresos que se pensan ter de máis en IBI de urbana,
pois hai unha forte subida nas previsións.

Pregunta tamén por que non aparece recollido o aumento de soldo do animador cultural.

Con respecto á afirmación do alcalde de que a auga en Vilasantar é moi barata, di que iso depende
de como se mire, poñendo o exemplo de diferentes tramos (pagan moi pouco os que non se pasan
de 10.000 litros/mes, contestando o alcalde que son 30.000 litros/2 meses) indicando que xa se
falara  máis  veces  e  había  coincidencias,  contestando  o  alcalde  que  non  é  certo,  que  non
coincidiamos.

Con  respecto  á  débeda,  comenta  que  a  débeda  a  corto  está  prevista  reducila  co  préstamo  da
deputación, contestando o alcalde-presidente que non se di iso.

A continuación (38’ 00”)  toma a palabra o alcalde do concello Fernando Pérez Fernández, que asume
que o orzamento se presenta tarde, como xa dixera antes. 

Con respecto a entregar a documentación en pen e que pensamos, o secretario e máis eu, que era a
mellor forma, dada a cantidade de información. Queda recollido que José A. Cotos Seoane prefire a
información en papel.

Con respecto ao peóns e a outro persoal, pensamos que é o mellor, habería que facer unha RPT.

Con respecto a onde van ir os cartos do IBI, pois van ir ao funcionamento do concello.

Con  respecto  á  auga,  opina  que  facendo  unha  comparación  é  a  máis  barata  da  contorna  con
diferencia. E hai que concienciar á xente,  que as cousas hainas que pagar.

Con respecto ao préstamo da deputación, dixeches que era para pagar a débeda a corto prazo, o que
non é certo, úsase unha parte para pagar parte da débeda a longo, iso si. A petición do alcalde o
secretario explica a distribución segundo o Plan de obras 2017 da deputación provincial (Plan +),
que xa é coñecido polos concelleiros. 

En canto á suba do soldo da animadora cultural, o secretario, a petición do alcalde, aclara que non
se introduzo no orzamento de 2017 pois os seus efectos adíanse a partir do 1 de xaneiro de 2018,
segundo se deduce do expediente.

A continuación toma a palabra o concelleiro do BNG Álvaro García Freire quen pregunta se, por
analoxía non se poderían recoñecer como indefinido aqueles contratos en condicións semellantes
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aos das traballadoras que foron obxecto de sentencia xudicial declarando os seus contratos como
indefinidos. Contesta o alcalde que quen ditamina ese carácter é un  xuíz.

A continuación (46’ 36”)   Álvaro García Freire presenta por escrito, que entrega ao secretario e se une
como anexo II, unha emenda ás bases de execución do orzamento, semellante ás da Deputación
provincial  para  incrementar  a  publicidade,  nas  que  estabelecen  propostas  de  procedemento  de
tramitación de contratos menores de obras, subministros e servizos (base 13), diferenciando por
tramos  de  prezo,  e  máis  proposta  de  contía  e  tramitación  de  “gastos  de  locomoción,  dietas  e
indemnizacións”,  onde se trata,  fundamentalmente,  de  engadir  a  necesidade  de presentación de
xustificantes de gasto (base 14).

O alcalde, Fernando Pérez Fernández di que o seu grupo non o vai incluír sen podelo estudar antes.

Neste momento José Antonio Cotos Seoane interrompe á intervención de Álvaro para retomar o
debate sobre o destino do préstamo provincial á vista do informe de estabilidade do interventor.
Finalmente  detéctase un erro na páxina 4 do informe de estabilidade, que pode estar na orixe do
mal entendido, pois no último cadro, onde di “2016” debe dicir “2017”.

A continuación segue o debate da emenda proposta polo BNG ás bases de execución. Álvaro García
Freire remata a súa exposición, contestando o alcalde que a emenda da base 14, sobre as dietas,
refírese clara  e exclusivamente a  el  pois é  único membro da equipa de goberno que as cobra,
explicando a continuación que  o seu soldo é de 1.500,00 euros líquidos e que normalmente ten que
utilizar o seu coche para desprazarse, o que lle xera gastos, presentando mensualmente a relación
destes desprazamentos, indicando os Km, o lugar e o motivo e tamén se presentan mensualmente os
tiquets  de  autoestrada  e  aparcamentos  e  os  xustificantes  de  comidas,  no  seu  caso.  Finalmente
pregunta a Álvaro García Freire se estas modificacións xa se están a facer na maioría dos concellos
e por que están a presentar esta emenda, contestando este que a presentan porque queren, porque é
unha decisión do seu grupo, que a parte dos contratos menores está sacada das Bases da deputación.

A continuación o alcalde pregunta directamente ao secretario se neste concello se adxudica algún
contrato  ilegalmente  ao que  este  responde que  evidentemente  non e  que  actuar  de  acordo coa
emenda tampouco o sería.

O alcalde di que ó seu grupo non asume a emenda proposta e que mantén a proposta de acordo.

(1h 00’ 37”)  Non habendo máis intervencións sométese a votación a proposta de acordo, adoptándose
por seis votos a favor e tres en contra os seguintes acordos:

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Vilasantar, para o exercicio 
económico 2017, xunto coas súas Bases de Execución, e por un importe total de 1.913.231,56 euros
no orzamento de ingresos e 1.768.000,00 euros no orzamento de gastos.

SEGUNDO. Aprobar inicialmente a plantilla de persoal, comprensiva de todos os postos de traballo
reservados a funcionarios e persoal laboral.

_____________________________________________________________________________
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TERCEIRO. Expoñer ao público o Orzamento Xeral para o 2017, as Bases de Execución e persoal
aprobados, por prazo de quince días hábiles, mediante anuncios no Boletín Oficial da Provincia da 
Provincia e taboleiro de anuncios do Concello, a efectos de presentación de reclamacións polos 
interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se presente 
ningunha reclamación.

QUINTO. Remitir copia á Administración do Estado e da Xunta de Galicia.

5.-    Inicio  de  expediente  de  concurso  para  concesión  de  licenza  de
autotaxi e aprobación do prego de cláusulas administrativas   .   (1h 01'00”)

A continuación o alcalde dá conta do resultado do proceso de concurso  para concesión de licenza de
autotaxi no cal non se presentou en prazo ningunha instancia (houbo unha presentada fóra de prazo).
Ante a necesidade de adxudicar a praza propón ao pleno unha nova convocatoria considerando que se
poden utilizar os mesmos pregos que na convocatoria anterior (aprobados pleno 16-02-2017).

Preguntado ao respecto, o secretario entende que vai ser un proceso distinto ao anterior, polo que a
proposición presentada  fóra de prazo (e non aberta) non se pode reutilizar para a nova convocatoria, se
ben, entende que non habería problema en  que o interesado retirase a mesma, se así o solicita.

(1h 04’ 32”)  Non habendo máis intervencións sométese a votación a proposta de acordo, adoptándose
por unanimidade o acordo de aprobación dos pregos de condicións para a concesión de licenza de
autotaxi e o inicio do proceso de contratación, procedéndose á súa convocatoria.

6.- Expediente de cesión do contrato administrativo de elaboración do
Plan Xeral de Ordenación Municipal   .   (1h 04' 37”)

A continuación  o  alcalde  dá  conta  do  Expediente  de  cesión  do  contrato  administrativo  de
elaboración  do  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal).  Quere  que  conste  explicitamente  que  a
empresa Ceinsa non está en situación de quebra, senón que simplemente se quere desfacer da área de
planeamento e propón a súa cesión á empresa Urben, SL nas mesmas condicións que tiñan. Consta
informe de secretaría.

(1h 04’ 32”)  Non habendo máis intervencións sométese a votación a proposta de acordo, adoptándose
por unanimidade os seguintes acordos:

PRIMEIRO.- Autorizar a cesión do contrato de Elaboración do plan xeral de ordenación urbana
deste concello da empresa CEINSA á empresa  Urben Consultores SL nas mesmas condicións en
que se atopaba o contrato obxecto de cesión quedando o cesionario subrogado en todos os dereitos e
obrigacións que corresponderían ao cedente.

_____________________________________________________________________________
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SEGUNDO.- Dispor o necesario, facultando ao alcalde do concello para a sinatura de cantos
documentos resulten necesarios para a execución deste acordo.

TERCEIRO.- Dar traslado á empresa CEINSA adxudicataria do contrato, e á empresa, Urben
Consultores SL cesionaria do mesmo, para os efectos oportunos.

7.- Adhesión á Axencia de Protección de Legalidade Urbanística (APLU)  .
(1h 07' 05”)

A continuación o alcalde dá conta do Expediente de Adhesión á Axencia de Protección de Legalidade
Urbanística (APLU). Engade que entende que a adhesión ha de ser por unanimidade, polo que se
alguén non está de acordo retirarán a proposta, razoándoo en que esta adhesión entende que ten un
punto de vista técnico (dende o que é interesante) e outro político, onde a decisión é máis complexa,
especialmente para dar o primeiro paso, o da solicitude de adhesión.

A continuación fai unha relación de concellos da provincia da Coruña adheridos ou en proceso de
adhesión, lendo as competencias da Axencia.

Entende, finalmente, que as funcións da Axencia merecen un acordo político unánime, preguntando ao
grupo municipal do BNG pola súa opinión 

A continuación (1h 12’ 54”) toma a palabra o concelleiro do BNG Álvaro García Freire quen informa de
que o seu grupo non ten unha postura elaborada, polo que se van abster. O alcalde contéstalle que a
concienciación ten que ser de todos, e que en consecuencia o seu grupo tamén se vai abster, é dicir que
retiran a proposta.

8.- Mocións   (1h 14' 30”)  .

Faise constar que non se presentan  mocións.

9.-   .-   Rog  o  s e Preguntas   (1h 14' 35”)

Antes de empezar este punto o alcalde do concello Fernando Pérez Fernández informa de que non
se  puideron  incluír  as  preguntas  na  orde  do  día  por  ter  chegado  unha  vez  realizada  xa  a
convocatoria, indicando que, independentemente do anterior, leranse e responderanse as preguntas e
pedindo que se presenten con algo máis de tempo.

A continuación ábrese un breve debate entre o alcalde, Fernando Pérez Fernández, e o concelleiro
do BNG, Álvaro García Freire, sobre que estes as presentaron en prazo e sobre a obrigación de
contestar ou non as preguntas e o tipo de contestación caso de non facelo (se por recibilas tarde ou
motivando cada unha das rexeitadas).

A/ Preguntas presentadas por escrito.
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A continuación dáse conta das seguintes  preguntas  presentadas por correo electrónico e que se
reproducen a seguir:

1.- Nos último plenos vimos facendo a mesma pregunta, non é porque non entendéramos a
resposta e por saber o que se fixo nos dous meses que pasaron dende o outro pleno. Como se
atopa a  posibilidade de rescisión do contrato coa empresa redactora PXOM  e a subrogación
con outra empresa? ( 1h 16’ 40”).

Contesta o alcalde que entende que esta pregunta xa foi contestada no transcurso da sesión.

2.-Despois dun tempo de que o noso concello se incluíra no camiño de Santiago. Cales son as
vantaxes  que  se  teñen  constatadas?  Que  problemas  temos  detectado  coas  solicitudes  de
permiso a patrimonio? Cantas solicitudes temos tramitado neste tempo? ( 1h 16’ 50”).

Comenta a razón da pregunta o concelleiro do BNG, Álvaro García Freire que é para saber se,
pasado xa un  tempo dende a nosa inclusión neste camiño, se ten detectado algún problema.

O alcalde contesta facendo un pequeno resume do proceso de formación do camiño. Iniciouse no
ano  2013  e  estivo  en  información  pública  e  aquí,  en  Vilasantar,  non  se  presentou  ningunha
alegación, preguntando ao BNG se por membros da súa candidatura se presentaron alegacións en
concellos limítrofes, contestando Álvaro García Freire que non se lembra, pedindo o alcalde que
quede constancia desta resposta na acta. 

Continúa dicindo que inicialmente o camiño non incluía a Vilasantar, pero logo foi metido, por
informes dos técnicos.

Continúa  dicindo  que  houbo unha orde  de  subvencións,  pero  tamén recoñece  que  hai  maiores
controis de patrimonio, do mesmo xeito que se fai coas igrexas, coas mámoas ou cos castros.

Álvaro García Freire pregunta se a escola de Vilariño ten permiso de patrimonio para as obras que
se fixeron, contestando o alcalde que supón que o mesmo cá igrexa de Vilasantar e que eles non
teñen nada que ocultar, contestando á súa vez Álvaro García Freire que o lóxico é que o concello
dea exemplo, é un consello que damos, nada máis.

3.- A Consellaría de Medio rural manifesta en diversos medios que dispón de orzamento para
investimentos en concentracións parcelarias. Vai o grupo de goberno iniciar os tramites para
solicitar a parcelaria para outras parroquias do concello?( 1h 23’ 00”).

Le a pregunta Marta García Sánchez, do BNG.

Contesta o alcalde que estanse estudando e rematando as dúas concentracións en tramitación. Cando
remate só quedará Vilasantar, Présaras e Vilariño e haberá que estudar a situación das explotacións
gandeiras nesas zonas para saber se interesa a concentración, tendo ademais en conta a normativa
urbanística, pois a decisión é complicada. Vilasantar non ten, Présaras apenas e en Vilariño están
baixando e a xente planta eucaliptos.
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A continuación pídelle a opinión ao grupo do BNG sobre as concentracións parcelarias, contestando
estes que neste momento eles fan preguntas.

4.- No seu momento o BNG  preguntou varias veces pola irregularidades no peche do depósito
de auga de San Vicenzo. Despois do informe técnico no que se manifestaba que o peche non
cumpría coa legalidade, supoñemos que se abriu un expediente para repoñer a legalidade? De
este expediente cales son as conclusión? Quen se vai a facer responsable das obras que se
fixeron mal, o técnico autor do proxecto ou a empresa construtora? Que pasos deron para
solucionar o problema? Quen vai abonar o gasto correspondente?( 1h 25’ 40”).

Le a pregunta José Antonio Cotos Seoane, do BNG.

Contesta o alcalde que xa se ten falado deste asunto pero vouno volver explicar. Que o peche a día
de hoxe cumpre, aínda que cando se denunciou non cumpría por estar aprobado inicialmente o novo
PXOM, dende o 19-02-2016 cumpre. En calquera caso cando se aprobe o novo PXOM de novo, tal
como está, previsibelmente volverá a deixar de cumprir, se ben podemos modificar esa norma.

5.-Nos últimos meses vemos continuamente que se está a falar da modificación das liñas de
autobuses. Que reunións se mantiveron coa Consellaría? Sábese como nos vai afectar e as
modificación que se propoñen? ( 1h 29’ 10”).

Le a pregunta Marta García Sánchez, do BNG.

Contesta o alcalde que na zona de Vilasantar non hai renuncias polo que esta primeira fase (ata
agosto 2017) non nos está a afectar. Si nos vai afectar a segunda fase (ata agosto 2018, que se
aplicaría a partir de decembro de 2019).

A continuación explica os antecedentes destas modificacións.

6.-En  distintos  medios  de  comunicación  aparece  a  adhesión  do  concello  de  Vilasantar  á
reserva da biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. En que organismo se tomou
esta decisión?  que documentación consta no concello para esa adhesión? (1h 31’ 57”).

Le a pregunta Álvaro García Freire, do BNG.

Pregunta o alcalde, Fernando Pérez Fernández en que medio de comunicación saíu, contestando
Alvaro  García  Freire  que  en  La  Voz  de  Galicia,  amosando  a  súa  estrañeza  Fernando  Pérez
Fernández pois di que non o conseguiu atopar.

A continuación o alcalde procede a contestar á pregunta, dicindo que xa está ben explicado no pleno
anterior, cuxa acta se acaba de aprobar. Acordouse iniciar o proceso e haberá que esperar, ten que
pasar filtros en Madrid e en  París. O secretario permitiu a votación non podendo ser considerada
como unha declaración institucional. Por agora aínda non nos remitiron ningunha documentación.
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Alvaro García Freire manifesta o desacordo do seu grupo e que simplemente querían saber en que
momento da tramitación se estaba.

B/ Preguntas presentadas oralmente.

A continuación  Álvaro  García  Freire  di  que  queren  presentar  preguntas  oralmente,  que  son as
seguintes:

1.- Por que non se convida aos membros da oposición á festa dos maiores? Consideramos que
é unha falta de respecto (1h 33’40”).

Formula a pregunta José Antonio Cotos Seoane, do BNG.

Contesta o alcalde, indicando que quere que conste, que o concelleiro Álvaro García Freire, cando
aínda non era concelleiro e actuando como público neste mesmo salón, fíxolle ao alcalde, non a min
persoalmente que non llo permitiría, unha peineta (reproduce o xesto), e sabémolo todos, (hai un
momento do discusión). Faltouse o respecto ao alcalde e por tanto a todos os veciños de Vilasantar
que manifestaron o seu apoio a esta equipa de goberno polo tanto non temos confianza en vós, e vén
todo por iso, porque non tiveches o valor de pedir desculpas.

Contesta Álvaro García Freire que o alcalde acaba de facer unha peineta tamén agora, contestando
este que foi só para deixar claro o xesto que fixera Álvaro e que non fora a Alvaro nin a ninguén.
Continúa Álvaro García Freire dicindo que este debe de ser o único concello en que non se invita á
oposición.

O alcalde di que se lle pidan desculpas e que se lles invitará aos actos, ao que contesta Álvaro
García Freire que simplemente está advertindo ao alcalde que a súa actuación amosa unha falta de
democracia.

2.- O alcalde de Vilasantar sempre nos pon exemplos de concellos limítrofes. En Curtis, en
Santiso, en Arzúa, non sei se en Boimorto e en Sobrado, fan campamentos de verán para os
nenos. En Curtis cobran 25 euros á semana, empadroados ou non. En Santiso outro tanto,
cobrándose máis aos non empadroados. A que esperamos en Vilasantar para tomar exemplo
deses concellos. (1h 37’10”).

Formula a pregunta Marta García Sánchez, do BNG.

O alcalde, Fernando Pérez Fernández pide á Marta García Sánchez que lle faga a pregunta, ao que
esta contesta preguntando se vai haber campamentos de verán decentes para os nenos, non unha soa
hora ao día que non nos saca de nada aos pais traballadores.

O alcalde pregúntalle que ten contra o campamento, que non é só de fútbol, do Alex Bergantiños,
que educa en igualdade, contestando Marta García Sánchez que a súa filla non entra por idade nese
campamento, pois ten catro anos.
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O alcalde, Fernando Pérez Fernández contesta que nós facemos 4 campamentos cando a anterior
corporación  non facía ningún de forma continua. No Alex Bergantiños non se cobra un peso aos
empadroados e agora mesmo está na imprenta o papel para anuncialo, sairá para a semana que vén.
E ten claro que antes de fin de ano non queda ningún neno sen sabelo e anotarse, que se informa na
páxina web, nos taboleiros, nos bares e no colexio Engade que o campamento Alex Bergantiños non
é só de fútbol, contestando Marta García Sánchez que non entra dentro do rango de idade que a min
me fai falta, contestando o alcalde que lamentabelmente non hai tantos nenos nesas idades e que se
non entran no Bergantiños entrarán noutra cousa, se non é en xullo será en agosto.

E non habendo máis asuntos a tratar o Sr. presidente levanta a sesión sendo as catorce horas
e corenta e catro minutos (duración de 1h 42' 21''), do que eu, secretario, dou fe.
     

Vº e pr.                                                                             
   O alcalde.                                                       O secretario.

Asdo. Fernando Pérez Fernández             Asdo. Afonso Bieito Lorenzo Penela.

Dilixencia: Póñoa eu, o secretario do concello de Vilasantar para facer constar que na ssesión do día 17-08-2017, adoptouse
entre outros o seguinte acordo de aprobación da presente acta:

1.- Aprobación de actas anteriores (00’ 10”)

.../...

A continuación procédese ao estudo da última acta, nº 05-2017 de data 08-06-2017.

En relación  a esta acta o alcalde do concello, Fernando Pérez Fernández, comenta que na pregunta do camiño de Santiago (9.A.2), el
pide dúas cousas, primeiro, fai un resume do proceso de conformación  do camiño, pedindo agora que se faga constar na acta ese
resume que, basicamente, é o seguinte.

Isto ven do ano noventa e pico e foi publicado no DOG e Vilasantar primeiro non saía e despois si saíu. Fíxose un estudo e por
razóns históricas inclúese Vilasantar na delimitación do camiño norte, rota da costa. Esa é a razón pola que se inclúe.

 Igualmente quere que se recolla que, cando a gravadora marca 1h 19’, o alcalde lle pregunta á oposición se presentaran alegacións
nos concellos limítrofes, respondendo o concelleiro do BNG Álvaro García Freire que non se acorda. O alcalde volve a preguntar se
houbera algunha reunión dos do camiño de Santiago coa equipa de goberno anterior ao noso, é dicir ao BNG, sobre o camiño de
Santiago, respondendo Álvaro García Freire (que era concelleiro daquela e éo agora), literalmente “nin puta idea”. O alcalde pide
que quede constancia de dita resposta na acta do pleno que se está a aprobar, como referencia á actitude desta xente que acaba de
abandonar hoxe a sesión.

Resumindo, propón que se modifique a acta para incluír un resume da conformación do camiño de Santiago e que conste a resposta
literal do concelleiro Álvaro García Freire.

Sometida a aprobación a  acta nº 05-2017 de data 08-06-2017 coas modificacións propostas, é aprobada por unanimidade
dos membros presentes da corporación.
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