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Asistentes:
Alcalde
D. Fernando Pérez Fernández
Concelleiros presentes
D. Oscar Vázquez Corral
D. José David Pintor Pazo
D. José Emilio Mahía Neira
Dª María del Carmen Torreiro Cotos
D. Jesús Gómez García
D. José Antonio Cotos Seoane
Dª. Marta García Sánchez
D. Álvaro Xesús García Freire
Concelleiros non asisten:
---Secretario .
D. Afonso Bieito Lorenzo Penela.

Acta pleno 02/2017
Acta da sesión extraordinaria
celebrada polo pleno deste concello o
día vinte e tres de febreiro de dous mil
dezasete.
Na casa do concello de Vilasantar, sendo as dez horas e sete
minutos do día vinte e tres de febreiro 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.
Non hai cidadáns presentes en calidade de público.
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.- Ratificación da urxencia da sesión para os efectos estabelecidos no
artigo 46.2.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local. (00’ 13”)
O alcalde do concello, Fernando Pérez Fernández, expón que, como primeiro punto da orde do día
hai que votar a Ratificación da urxencia da sesión para os efectos estabelecidos no artigo 46.2.b) da
Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local. Motiva a urxencia da sesión na necesidade de
adoptar acordo de aprobación do Plan POS+ 2017 coa debida antelación para que dea tempo á súa
tramitación en prazo.
A continuación (00' 39”) o alcalde, Fernando Pérez Fernández somete á votación a ratificación da
urxencia, a cal resulta aprobado por unanimidade dos asistentes.

2.- Aprobación, no seu caso, do plan da deputación provincial

denominado POS+ 2017.

(00' 54”)

.

A continuación o alcalde, Fernando Pérez Fernández, dá conta da documentación remitida en
relación á subvención que se pensa pedir á deputación provincial no Plan+ 2017, da cal se remitía a
proposta de acordo con indicación de todas as cantidades que se pensan incluír, explicando que na
sesión anterior non se aprobara por non estar os proxectos, senón unicamente unhas memorias.
Hoxe trátase de adoptar acordo sobre a totalidade da proposta a remitir á deputación provincial.
Engade que a documentación é exactamente á mesma cá do outro día, agás os proxectos.
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Transcorridos (01' 50”) toma a palabra José Antonio Cotos Seoane (BNG) quen pregunta por que non
aparece a pista do Cava, malia que xa o ano pasado se considerou a súa inclusión.
Contesta o alcalde lembrando, en primeiro lugar, a normativa sobre a orde de intervencións no
pleno (o alcalde presenta o punto, dálle a vez ao portavoz da oposición, volve a falar o alcalde e
pode ter unha segunda intervención o portavoz da oposición e péchase o punto). Por tanto,
contestará á cuestión da pista do Cava logo do remate da intervención do portavoz do BNG,
aclarando que se algún concelleiro de calquera grupo político quere falar solicitará a palabra ao
alcalde.
Continúa por tanto no uso da palabra José Antonio Cotos Seoane
moito carto para orzamento corrente.

(03' 16”)

quen considera que vai

Contesta o alcalde (03' 31”) sobre a pista do Cava, xa se amañou o que estaba peor, que era a entrada,
o resto vai ir no Plan Marco e tomamos nota da súa necesidade en opinión do BNG. Con respecto
aos gastos correntes hai que ter en conta, como xa se dixo no pleno anterior, que se substitúen liñas
que desaparecen. Comenta que en principio vanse executar as dúas obras incluídas no Plan achegas
2016 e no Plan préstamo, que son “Pavimentación con TSRG de acceso aos núcleos de O Campo,
Zanfoga e Panacioi” e “Ampliación, afirmado e reforzo de firme de calzada con MBC e TSRG
camiños de acceso ao Fachal e Igrexario de Armental”, os outros tres proxectos corresponden ao
Plan complementario, que non está garantido que se vaian facer, dependendo das baixas. Finaliza
indicando que lle consta que hoxe moitos concellos están a facer os seus plenos, igual ca nós.
Transcorridos (06' 48”) toma a palabra Álvaro García Freire (BNG) quen replica que os plans
complementarios sempre foron para os concellos que tiveron as baixas. Insiste en que con este plan
o concello gaña cartos respecto aos anteriores, pois xa se ve pola cantidade de obras que se inclúen
e, ademais, porque nos cálculos do alcalde estanse metendo cartos que corresponde a outros plans
mencionando as nominativas, que pasaron dun 24% a, xa o ano pasado, un 7,45%. Continúa
indicando que o concello de Vilasantar, no ano 2014 recibiu en total de subvención 142.000 euros,
no ano seguinte 159.000 euros e no 2016, 203.000 euros. Por outra banda apunta que se aforra en
xestión, antes existían 11 liñas de subvencións, algunhas con cantidades ínfimas. En resume
considera o plan como bo. Con respecto ao gasto corrente considera que é moi alto, pois
multiplicamos por dous dito gasto, por iso consideramos que é excesivo e que se debería de realizar
algunha obra máis.
A continuación intervén o alcalde para indicar que este ano no Plan+ hai 74 millóns de euros, que
son menos dos que houbo no 2016, matizando que na reunión da deputación foi o único alcalde do
PP que asistiu, pois considera que ten moitos puntos importantes, como a menor dependencia das
administracións nin das múltiples subvencións, hai a posibilidade de pagos a provedores, poñendo
como exemplo o concello de Negreira, que dedica a provedores e gasto corrente moita máis
porcentaxe cá nós, non adicando nada a obras. Nós é o primeiro ano que pedimos préstamo.
Gustaríanos que a deputación dixese cantos cartos se van a gastar ao final.
Contesta Álvaro García Freire (BNG) que a utilización das remanentes vai depender da autorización
ou non de Montoro. No plan xa figura recollida a súa incorporación pero depende da autorización.
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A continuación (13' 57”) o alcalde, Fernando Pérez Fernández somete a aprobación do Plan+ 2017 a
votación, a cal resulta aprobado por seis votos a favor e tres abstencións, adoptándose, en
consecuencia, os seguintes acordos:
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E non habendo máis asuntos a tratar o Sr. presidente levanta a sesión sendo as trece horas e vinte e
un minutos (duración de 14' 28''), do que eu, secretario, dou fe.
Vº e pr.
O alcalde.
Asdo. Fernando Pérez Fernández

O secretario.
Asdo. Afonso Bieito Lorenzo Penela.
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