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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 04/2017
Acta da sesión ordinaria celebrada
polo pleno deste concello o día vinte
de abril de dous mil dezasete.
Na casa do concello de Vilasantar, sendo as trece horas e
dous minutos do día vinte de abril 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 tres cidadás presentes en calidade de
público, aos 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’ 18”)
O alcalde informa das actas do pleno remitidas para a súa aprobación dende as últimas presentadas,
que son da 1 á 3 de 2017.
O portavoz do grupo municipal do BNG, José Antonio Cotos Seoane aclara que el só recibiu as
número 1 e 2, aclarando o alcalde que a número 3 remitiuse por correo electrónico o día 12 de abril,
como ratifican os concelleiros que a reciben deste xeito, o portavoz do BNG recíbeas por correo
electrónico e, dende esa data, debería de tela recibido xa, pero se non é así, propón deixala pendente
de aprobación ata unha nova data, independentemente de que haberá que averiguar que pasou.
Non habendo intervencións sométese a votación a aprobación das actas número 1 e 2 de datas 17 e
23 de febreiro de 2017, respectivamente, as cales son aprobadas por unanimidade dos asistentes.

2.- Control dos actos de goberno e Comprobación da recepción das actas da

Xunta de Goberno Local. (02' 27”)
O alcalde dá conta das actas remitidas da Xunta de goberno local, dende a número 02-17 ata a
07/17, do 24-03-2017, incluída, o que confirman os concelleiros presentes que é certo.
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O portavoz do grupo municipal do BNG, José Antonio Cotos Seoane di que a el lle falta a número
2/2017, de data 27-01-2017, quedando en averiguarse por que non lle chegou.

3.- Aprobación, no seu caso, da rectificación do plan da deputación provincial
denominado POS+ 2017. (03' 44”).
De orde do alcalde, Fernando Pérez Fernández, o secretario interventor dá conta do escrito con RE
neste concello nº 413 de 28-03-2017 remitido pola deputación provincial informándonos da
existencia dun erro no cálculo da cantidade mínima da redución da débeda coas entidades
financeiras, ao terse calculado sobre a débeda pendente do concello (105.349,14) e non sobre a
cantidade do préstamo provincial 2017 (123.925,27). É dicir, hai que reducir 9.833,26 euros en vez
de 8.359,27 euros que figuraba.
A modificación afecta, loxicamente, ao investimento do préstamo 2017, ao reducirse a achega da
deputación e, por tanto, ten que facerse cargo o concello da diferencia (1.473,99 euros), ou ben
reducir o importe do proxecto da obra (a equipa de goberno optou por aportar o concello a
cantidade mencionada)
A modificación afecta aos anexos I (solicitude) e aos anexos II (memoria) e XII (préstamo). O
acordo plenario quedaría así:
1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+ 2017” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan
na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se
indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2017”,”achega
provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”:
A) Financiamento do pago a provedores:

Achega provincial 2016 aplicada ao financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2017 aplicada ao financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores

Deputación
56.367,58
56.367,58

B ) Financiamento de gastos correntes:

Achega provincial 2017 aplicada ao financiamento de gastos correntes
Subtotal gasto corrente

Deputación
160.209,87
160.209,87

C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2017

Financiamento do investimento
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Denominación da obra ou subministración

Deputación

Concello

Subtotal investimentos achega provincial 2017

ACHEGA PROVINCIAL 2016
(Investimentos financeiramente sostibles)
Denominación da obra ou subministración
Pavimentación con TSRG de acceso aos núcleos
de O Campo, Zanfoga e Panacioi
Subtotal investimentos achega provincial 2016

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2017
Denominación da obra ou subministración
Ampliación afirmado e reforzo de firme de
Calzada con MBC e TSRG camiños de acceso ao
Fachal e Iglesario de Armental
Subtotal investimentos préstamo provincial
2017

Orzamento
total
-------------------

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total
58.911,74
23,26
58.935,00
58.911,74

23,26

58.935,00

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento
Deputación
Concello
total
114.092,01
1.473,99
115.566,00
114.092,01

115.566,00

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos No POS+ 2017 e que se
relacionan nestas táboas.
D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos:
Denominación do proxecto cuxos honorarios de redacción
se solicitan (achega provincial 2017)
Redacción proxectos incluídos no POS-2017
Subtotal redacción proxectos

Deputación
8.131,20
8.131,20

E) Financiamento de achegas municipais a outros plans ou programas:

Achega provincial 2017 aplicada ao financiamento de achegas municipais

Deputación
18.987,83

Achega provincial 2016 aplicada ao financiamento de achegas municipais
para investimentos financeiramente sostibles
Subtotal achegas municipais

18.987,83
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F) Redución de débeda con entidades financeiras:
Número/código do
préstamo
Abanca
500-0024-5459/3
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras
Entidade financeira

Importe de “préstamo provincial
2017” aplicado á redución da débeda
9.833,26
9.833,26

G ) Resumo:
SUBTOTAIS
Achega 2016

Deputación
56.367,58

Concello

Total
56.367,58

A- PAGO A PROVEDORES
Achega 2017
B- GASTOS CORRENTES

Achega 2017

160.209,87

160.209,87

Achega 2017
C- INVESTIMENTOS

DREDACCIÓN

HONORARIOS

0,00

Achega 2016

58.911,74

23,26

58.935,00

Préstamo
2017

114.092,01

1.473,99

115.566,00

Achega 2017

8.131,20

8.131,20

Achega 2017

18.987,83

18.987,83

9.833,26

9.833,26

Achega 2017
Achega 2016

187.328,90
115.279,32

23,26

187.328,90
115.302,58

Préstamo
2017

123.925,27

1.473,99

125.399,26

TOTAL

426.533,49

1497,25

428.030,74

E- ACHEGAS MUNICIPAIS
Achega 2016
F- REDUCIÓN DÉBEDA

T O TAL

Préstamo
2017

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2017 no que se inclúen os investimentos financeiramente
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións
técnicas:
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Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
(mínimo do 20% do total de achega e préstamo provincial asignado)
Rehabilitación superficial firme de Calzada, camiños acceso ao núcleo de Turío e
piscina municipal
Rehabilitación superficial firme de Calzada, camiños acceso aos núcleos de Díaz,
Catro Vilariño e ETAP de Présaras
Ampliación, afirmado e reforzo de firme de Calzada con MBC estrada desde O
Fachal á Ponte
TOTAIS

Orzamento
37.380,00
45.621,00
44.894,00
127.895,00

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos
investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2017 os fondos necesarios para facer
fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2017, se a houbera.
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste concello da contratación e execución
das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións
públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan axudas
ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose
que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e
o correspondente expediente.”

Non habendo intervencións, sométese a votación a proposta de acordo anterior, a cal é aprobada por
unanimidade dos asistentes

4.- Aprobación, no seu caso, do modelo de acordo a incluír na ordenanza fiscal
no suposto de validación da homologación automática da condición de
discapacitado. (06' 06”)
A continuación o alcalde dá conta do escrito nº 1087 de data 26-07-2016, propoñendo a adopción do
acordo que se propón no mesmo (Aprobación, no seu caso, do modelo de acordo a incluír na
ordenanza fiscal no suposto de validación da homologación automática da condición de
discapacitado). En concreto a modificación proposta é a seguinte:
_____________________________________________________________________________
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“En relación co disposto no parágrafo segundo do artigo 93.2 do Texto refucido da lei reguladora
das facendas locais, os solicitantes de exención por discapacidade deberán de chegar o certificado
de discapacidade (en grao igual ou superior ao 33 por cento) emitido polo órgano competente, ou,
na súa falta, acreditación da condición de pensionista da Seguridade social que teña recoñecida
unha pensión de incapacidade no grao de total, absoluto ou gran invalidez, ou de pensionista e
clases pasivas que teña recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade
permanente para o servizo ou inutilidade.”
A continuación toma a palabra como portavoz do BNG o concelleiro Álvaro García Freire quen
pregunta se o sentido do acordo é o de que o pleno propoña ao órgano de goberno o inicio do
expediente de modificación da ordenanza fiscal, aclarándose, logo dun breve debate, que é así.
Non habendo máis intervencións sométese a votación a proposta de acordo, adoptándose por
unanimidade dos asistentes o seguinte acordo:
-Iniciar os tramites para proceder á modificación da ordenanza fiscal de Imposto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) pra incluír o parágrafo transcrito.

5.- Escrito nº 280 de data 07-03-2017, remitido polas traballadoras do Rexistro
de entrada dese concello. (09' 57”)
A continuación o alcalde dá conta do Escrito nº 280 de data 07-03-2017, remitido polas
traballadoras do Rexistro de entrada deste concello e que se unía á convocatoria e que se reproduce
como Anexo I. Indica que o único que hai é ese escrito, que se me presenta e que teño a obriga de
traelo a pleno e que ten relación co dito na acta nº 11, punto 4 de rogos e preguntas, na que se di que
sae información do Rexistro de entrada, lendo a parte correspondente desa acta, en concreto que
José A. Cotos Seoane aclara “...que a súa queixa non é polo alcalde nin pola equipa de goberno nin por
outras persoas, senón pola oficina”.
Interrompe ao alcalde o concelleiro do BNG Álvaro García Freire preguntando, en resume, de que
se está a falar, se é unha moción ou unha proposta, contestando o alcalde que é un escrito
presentado polas traballadoras do concello e dirixido ao pleno e pedindo ao concelleiro que se
respecten as quendas de palabras. Tras unha breve discusión continúa facendo referencia ao pleno nº
12, onde volve a saír este tema (no punto de aprobación da acta anterior), dicindo, José A. Cotos
Seoane, concelleiro do BNG, “... que quere deixar claro é que el sabe que eses comentarios saíron á
luz pública e que non sabe quen foi o que os fixo públicos, se foi o persoal ou se foi o alcalde ou
quen foi”.
O alcalde di que pola súa parte non teñen dubida da profesionalidade das traballadoras do Rexistro
de entrada e pregunta se hai algo que dicir sobre a imaxe ou a dignidade do traballo destas
empregadas municipais e manifestando que estas terán todo o apoio que a lei nos permita ou
obrigue para a súa defensa, de ser o caso.
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Transcorridos (14' 13”) toma a palabra Álvaro García Freire (BNG) prantexando o que considera unha
cuestión de orde pois indica que non sabe cal é o sentido deste punto, dende un punto de vista
formal, se é unha moción ou unha proposta e nese sentido fai mención a que non hai informes e
que mesmo tería repercusións económicas e por tanto precisaría de informe de intervención.
O alcalde di que a orde do día fíxoa el e que nel incluíu un documento presentado por rexistro de
entrada e dirixido ao pleno do concello.
O concelleiro Álvaro García Freire (BNG) pregunta ao secretario cal é o sentido deste punto,
contestando o alcalde que é un escrito ao pleno presentado por dúas traballadores do concello e
preguntando á súa vez e directamente ao secretario se comete unha ilegalidade metendo este escrito
na orde do día, contestando este que entende que, primeiro, non hai ilegalidade, e segundo, que
entende que se está debatendo sobre un escrito presentado e dirixido ao pleno, non acompañado de
ningunha proposta de acordo polo que non se podería adoptar ningún acordo en relación ao mesmo
a non ser que, tratándose dun pleno ordinario, previamente, se declara de urxencia.
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.
Contesta o alcalde, en resume, que dixéchedes unha cousa e agora estádesvos a desdicir. A min
metéronme este escrito por rexistro e eu tróuxeno ao pleno para debatelo.
Toma a palabra José Antonio Cotos Seoane (BNG) para dicir que non hai máis debate.

6.- Mocións (23' 57”).
A continuación dáse conta das seguintes mocións:
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A/ Moción presentada BNG-Asembleas abertas do concello de Vilasantar, con Rexistro
de entrada 208 de data 16-02-2017 relativa á distribución dos recursos da Xunta de
Galiza aos concellos con criterios obxectivos e transparentes (1h 35’ 29”).
A moción, presentada en PDF polo grupo municipal do BNG, únese como anexo IV á presente acta.
O portavoz do BNG Álvaro García Freire explica a proposta indicando que o que se pretende é que
a Xunta de Galiza utilice os mesmos criterios de transparencia e igualdade, diminuíndose de paso as
achegas obrigatorias dos concellos.
A continuación le a proposta de acordo, que xa consta no anexo
A continuación (25' 13”) toma a palabra o alcalde do concello Fernando Pérez Fernández quen indica
que a súa equipa de goberno está de acordo en moitos puntos co POS + e non en outros, falando en
concreto de que, a data de hoxe, temos menos cartos que en exercicios anteriores, que aínda non
sabemos se haberá remanentes e criticando tamén o pago a provedores (a súa redución a aquelas
facturas de máis de catro meses) e finalmente menciona o problema das baixas das contratacións.
A continuación refírese á moción en concreto, a deputación e a xunta son dúas administracións
diferentes polo que o BNG está comparando datos que non son comparábeis, pois a deputación
provincial é unha administración local. Considera finalmente abráiante que no fondo a moción
critique o Fondo de cooperación local, indicando que ademais a Xunta de Galiza fai máis
transferencias a concellos.
Remata dicindo que hai moitas cousas coas que están de acordo e outras coas que non, polo que van
votar en contra.
O portavoz do BNG Álvaro García Freire contesta que a proposta que fan é precisamente que a
Xunta lle dea máis peso ao Fondo de cooperación local, reducindo as outras transferencias,
conseguindo así maior transparencia e igualdade. Con respecto ás críticas ao POS, indica que os
plans complementarios sempre partiron das baixas en contratacións e con respecto a que agora e ata
este memento hai menos cartos, considera que o alcalde está comparando a totalidade dos cartos de
exercicios anteriores cos cartos ata este momento neste plan, e que se trata de cantidades
obviamente non comparábeis. Con respecto ao límite de catro meses das facturas de pago a
provedores, contesta que antes non deixaba pagar ningunha.
Tras un breve debate chégase a unha proposta conxunta, quitándose as referencias ao POS+,
mostrando o seu acordo o alcalde o mais o portavoz do BNG, e lendo o secretario a redacción final,
que sería a seguinte:
“Instar á Xunta de Galiza a que transfira directamente ao Fondo de cooperación local os recursos
que o goberno galego destina aos concellos, eliminando a discriminación e a falta de transparencia
no reparto dos fondos da Comunidade Autónoma.”
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A continuación (34' 24”) o alcalde, Fernando Pérez Fernández somete á votación a moción a cal
resulta aprobada por unanimidade dos asistentes.

B/ Proposta de acordo institucional para iniciar o proceso de adhesión á reserva de
biosfera Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo. (35' 00”).
Toma a palabra o alcalde do concello Fernando Pérez Fernández explicando que se trata de aprobar
un acordo institucional para iniciar o proceso de adhesión á reserva de biosfera Mariñas coruñesas
e Terras do Mandeo, segundo o escrito que une como anexo V á presente acta. Unha declaración
semellante xa foi deita por concellos como Laracha, Cerceda, Mesía e Carballo, ademais dos
membros fundacionais, que menciona.
A continuación informa dos atractivos que tería esta declaración, facendo unha defensa da mesma.
Trátase de iniciar o proceso, nada máis, habería que esperar á súa aprobación, que tería que pasar
por filtros en Madrid e París
A concelleira do BNG Marta García Sánchez pregunta se se trata dunha declaración institucional ou
dunha moción, pois entende que se fora unha declaración institucional debería vir respaldada e
asinada por todos os grupos municipais e non só polo PP e que en consecuencia non serve para
iniciar o expediente e que é un problema de falta de democracia pois non nos quere recoñecer como
oposición. Ademais pregunta cales serían as consecuencias de entrar na Reserva da biosfera.
Pregunta finalmente ao secretario se legalmente se pode adoptar un acordo como declaración
institucional que non vén asinada por todos os grupos, respondendo este que primeiro habería que
definir que é, legalmente, unha declaración institucional, interrompendo para contestarlle
inmediatamente o concelleiro de BNG, Álvaro García Freire, que é un acordo que se toma por todas
as forzas políticas dunha institución, rematando o secretario que o propio dun acordo institucional
entende que é aquel que adoptan todos os membros dunha institución, interrompendo o alcalde pra
dicir que cando presenta a proposta o secretario non lle alega nada en contra e que de todas formas,
dadas as explicacións que está dando a oposición vaino botar para atrás aínda que no resto dos
concellos, incluídos do BNG, adoptouse o acordo.
Intervén Álvaro García Freire que o problema é que o alcalde é incapaz de coller o teléfono o
chamar á oposición. Pregunta polas consecuencias que tería entrar na Reserva da Biosfera, que no
papel non di que non existan. Engade que a democracia consiste en falar, iniciándose un debate.
Finalmente Álvaro di que non terían inconveniente en apoialo se se presenta un escrito asinado por
todos os grupos municipais, se queres presentalo como Moción, nós abstémonos e punto.
O alcalde volve preguntar ao secretario se sería legal continuar a tramitación e este di que non ve,
neste momento, ningún problema en que se presente, e que se todos os grupo están de acordo en
apoiala reciba ese nome, cousa distinta sería que non se adoptase por todos, entón entende que non
se lle podería chamar “declaración institucional”. A continuación o alcalde pregunta o secretario se
pode presentar a pregunta a votación, quen volve a dicir que, en principio non ve nada en contra,
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pero que se o acordo non se adopta por unanimidade entende que non se debería de chamar acordo
institucional.
Despois dun novo debate e sendo as (45' 05”) o alcalde, Fernando Pérez Fernández somete á votación
a proposta de declaración institucional xa mencionada, aclarando que, se non ten unanimidade non
se considerará aprobada como declaración institucional. Antes da votación en si, Álvaro García
Freire di que BNG vaise abster porque non é unha declaración institucional senón unha moción do
PP, que se fose unha declaración institucional nós teriamos sido convidados a negocialo e falalo.
O resultado da votación é de seis votos a favor (PP) e tres abstencións (BNG) polo que se adopta o
acordo pero non coa categoría de declaración institucional.

7.- .- Rogos e Preguntas ( 46’ 45”).
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, quince minutos antes da finalización do prazo para realizar a mesma, indicando que,
independentemente do anterior, leranse e responderanse as preguntas.
A/ Preguntas presentadas por escrito.
A continuación dáse conta das seguintes preguntas presentadas por correo electrónico e que se
reproducen a seguir:
1.-Cando ten previsto o goberno local presentar os orzamentos para a súa aprobación polo
pleno? ( 46’ 45”).
Le a pregunta Álvaro García Freire, do BNG
Contesta o alcalde que está pendente de que o interventor realice o seu informe previo. Engade que
tamén hai que ter en conta o que di o mesmo BNG na moción presentada hoxe en relación ao POS
+ (facilitándolle a elaboración do seu orzamento anual).
Replica o concelleiro do BNG Álvaro García Freire, previa discusión sobre se ten dereito á mesma
ou non, dicindo que legalmente os orzamentos teñen que estar elaborados e que considera que é
urxente a súa aprobación pois temos débedas, e non é unha cuestión do interventor senón política.
Contesta Fernando Pérez Fernández que vostede fixo unha pregunta, eu respondina e a súa opinión
política é outro problema, non unha pregunta. Iniciándose un novo debate sobre o procedemento do
debate.
2.- No último pleno, a alcaldía informounos que o PXOM estaba pendente da posibilidade de
rescisión do contrato coa empresa redactora e a subrogación con outra empresa. Como se
atopa a realización do novo PXOM? ( 48’ 04”).
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Le a pregunta José Antonio Cotos Seoane, do BNG.
Contesta o alcalde que xa foi contestado no pleno anterior. Ceinsa díxonos que non podía seguir co
Plan e quedou en entregarnos documentación, o que aínda non fixeron. (É interrompido brevemente
pola ex-concelleira Manuela García Freire, dende o público). Remata explicando a situación actual
do traballo e dicindo que esperan rematar antes do fin de ano.
3.- De forma reiterada vimos preguntado pola farola que tirou, en Présaras, un coche no mes
xuño do ano 2016, Haí dous meses dísenos que a farola está no concello para ser colocada, Cal
é a previsión que teñen para a súa colocación? Cal é a razón do retraso? ( 54’ 32”).
Le a pregunta Marta García Sánchez, do BNG.
Contesta o alcalde que a farola xa viu hai un mes, pero faltaba unha peza (a cabeza da farola) e
tivemos que reclamarlla á empresa, chegando hoxe mesmo polo que se colocara proximamente.
4.- No ano 2016 levouse a cabo unha regularización catastral. Sabe o concello a situación
actual da devandita regularización? ( 55’ 35”).
Le a pregunta Álvaro García Freire, do BNG.
Contesta o alcalde que a regularización faise en todos os concellos, nuns antes e outros despois.
Durante a mesma o concello fixo uns bandos explicativos e asesorou na redacción e presentación de
alegacións e, a maiores, contratamos a unha empresa, estando unha persoa no concello para asesorar
e axudar na presentación das alegacións.
Tamén solicitamos a suspensión da devolución dos 60,00 euros e que non houbese retroactividade,
contestándosenos de catastro que non tiñamos razón. Os inmóbeis que se actualizaron foron aqueles
que non estaban dados de alta ou que o estaban mal, os que estaban ben dados de alta non lle
chegou nada.
Replica Álvaro García Freire que iso é o que querían saber e comenta que os nosos prezos xa eran
dos máis altos da provincia. A continuación pregunta por cando van cobrar, contestando o alcalde
que lle van cobrar a todos os concellos.
5.- No ano 2016 o BNG presentou unha modificación para que se revisasen as ordenanzas
fiscais do lBl. A pesar de que non nos foi aceptada o alcalde na súa resposta díxonos que ían
aceptar parte da proposta e que se ían realizar modificacións. Cales son as razóns para non
modificar as ordenanza no ano 2016? ( 58’ 57”).
Le a pregunta Álvaro García Freire, do BNG.
Contesta o alcalde que os veciños que incumpriron tano neste concello como noutros, teñen que
tributar polo que lles corresponde e que non é lóxico que uns tributen e outros non. Continúa
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dicindo que ademais non tiñan garantido que se aprobara a regularización catastral. Que en calquera
caso o concello atendeu a todos e cada un dos veciños.
Engade que cando o BNG presentou a proposta en maio de 2016, nós falamos de transaccionala cos
temas da bonificación e máis o tipo do IBI de características especiais, deixando rústica e urbana e
non aceptou. Para este ano (2017) intentaremos aprobar a bonificación.
Continúa dicindo que os ingresos por Ben Inmóbeis non só aumentaron en Vilasantar, senón en
todos os concellos, derivado da crise, pois era o único en que se podían apoiar.
Replica Álvaro García Freire acusando ao alcalde de confundir as cousas, que a regularización en
Vilasantar fíxose no ano 2005 ou 2006 polo que xa era alto por metro cadrado. Por riba o voso
grupo subiu os tipos. Por outra banda vós quedáchedes en cambiar a ordenanza e non o fixéchedes,
e que se aprobades que ides facer algo deberiades de facelo. Debemos de facer o posíbel para
rebaixar o pago dos veciños, que vai ser moi alto, especialmente no caso das explotacións.
Contesta o alcalde que o seu grupo subiu o IBI porque tiñamos que facelo, e non o agochamos.
Todo aquel que fixo construcións ten que pagar, nada máis. Este ano, cando teñamos os datos,
estudaremos se baixamos e como, lembrando que para baixar o IBI é necesario un informe e unha
memoria económicas, preguntando Álvaro García Freire que entón por que aprobáchedes que iades
facer a modificación, contestando o alcalde que iso non é certo.
Prodúcese unha discusión no transcurso da cal, entre outras cousas, Álvaro García Freire afirma que
os concellos da contorna si teñen a bonificación ás explotacións e que non falamos de
defraudadores. O alcalde di que el fala de ampliacións ou construcións novas ou non declaradas,
contestando Álvaro que a maioría son obras vellas, obras que antes non tributaban e agora si.
6.- Nunha das ultimas Xunta de goberno local vense de aceptar a transferencia ao concello da
estrada da Xunta, no núcleo de Vilasantar, AC 194. Por parte do concello realizouse algún
informe técnico do estado da estrada? Existe constancia escrita das deficiencias existentes
para que a Xunta as amañe antes da transferencia efectiva? (1h 06’ 50”).
Le a pregunta José Antonio Cotos Seoane, do BNG.
Contesta o alcalde que a Xunta de Galicia leva tempo transferindo antigos tramos de estradas
principais, que pasan a ser secundarias ou travesías, aos concellos. Con respecto ás transferencias de
Vilasantar, nós impuxémoslles unha serie de condicións, como eran no caso de RaposeirasVilasantar, que chegase ata o novo cemiterio, amañar as beirarrúas, que estaban moi mal cando
entraron a gobernar no 2011, e novos aparcamentos. Ademais, ao ser agora municipal, o concello
vai poder actuar sobre ela sen as restricións da normativa autonómica e vaise poder solicitar a
ampliación da zona de núcleo rural.
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Replica José A. Cotos Seoane que eles sempre pediran de facer unha recepción coas mellores
condicións, engadindo que hai actuacións que non se fixeron e que segue a haber deficiencias,
mencionando os aparcamentos.
A continuación fala de problemas da Asociación de veciños do cemiterio, pois di que se lle pediu
autorización da Xunta de Galiza para poder asfaltar, cando xa estaban acabándose os trámites da
transferencia da titularidade da estrada o que provoca un amplo debate sobre a necesidade ou
urxencia de dito trámite.
7.- No pleno de febreiro o alcalde manifesta, a preguntas nosas, que o concello está negociando
coa SGAE para ter unha tarifa plana que cubra todas as comisións de festas do concello.
Cales son as previsións para firmar o convenio? (1h 19’04”).
Le a pregunta José Antonio Cotos Seoane, do BNG.
Contesta o alcalde que o convenio xa se aprobou en xaneiro na Xunta de goberno local 02/17 (Nota:
é a acta que non recibiu o concelleiro que fai a pregunta)
8.- O alcalde de Vilasantar mantivo unha reunión coa conselleira de Medio Ambiente.
Segundo sae publicado a conselleira trasladoulle o compromiso de estudar a capacidade de
levar a rede de distribución municipal da auga ás parroquias carentes de servizo. Cales son os
proxectos que se lle presentaron e o importe dos mesmos? (1h 20’10”).
Le a pregunta Álvaro García Freire, do BNG.
Contesta o alcalde que neste momento todas as parroquias, agás San Vicenzo que se vai facer, teñen
o servizo de abastecemento de augas. O que pretendemos agora é chegar a todas as aldeas,
mencionando algunhas delas. Fixemos unha petición a maiores en relación a finca propiedade do
consorcio galego na que se pretendía construír un centro de día; estamos estudando a actuación que
se vai facer.
9.- Cal é a razón de que non asista o representante do concello ás ultimas reunións do consello
escolar? (1h 22’10”).
Le a pregunta Marta García Sánchez, do BNG.
Contesta o alcalde que sempre asistimos a esas reunións, agás a estas dúas últimas. Unha porque o
pai da representante (Carmela) estaba enfermo e outra porque eu non puiden ir. Nos dous casos
avisamos á directora e a relación do concello co colexio é de total colaboración.
10.- No pleno de febreiro á nosa pregunta sobre as multas que estaban chegando polas
plantacións de eucalipto respondeunos que o concello presentou un escrito á Consellería de
Medio Rural. Obtiveron resposta ao escrito? Mantívose algún tipo de reunión con
responsables da Consellería? (1h 22’42”).
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Le a pregunta José Antonio Cotos Seoane, do BNG.
Contesta o alcalde que como todos sabemos no ano 2012 sae a Lei de montes de Galicia.
Inmediatamente nós facemos un resume en cinco páxinas da mesma e tamén un resume de dúas
páxinas sobre as distancias, para informar aos veciños . Fomos rápidos.
O problema vén do PXOM do ano 1998, que clasifica o solo rústico, no que non está o forestal, o
que non corresponde coa realidade. Cando se recibiron estas denuncias, mandamos unha carta á
Consellaría e mais ao Distrito forestal e tamén fomos en persoa. Dinme que non hai denuncias de
oficio e que as multas son de hai tempo, de 1 ou 2 anos, e son de particulares, de sindicatos ou de
Seprona.
Din tamén que entenden a nosa postura de problemas do PXOM vello, e de que está a elaborar o
novo e confírmanme que só van actuar se hai denuncias e chaman a atención sobre aqueles que
incumpren, a maiores, as distancias, que iso si que non pode ser. Que van actuar en casos de
denuncias ou en casos de que non se cumpran as distancias. E que non van permitir a tala das
carballeiras. Finaliza preguntando á oposición cal é o problema.
Contesta Álvaro García Freire que simplemente querían saber. Continúa dicindo que o PXOM é un
instrumento moi importante que non afecta só aos edificios, como se está a ver e como xa dixemos
cando foi da aprobación inicial. Con respecto ás denuncias o problema é tamén que se lle meta unha
multa a un e ao veciño non, só porque un ten denuncia dun particular e o outro non, provocando
unha situación de indefensión. O que queremos é que a xente se enteire da importancia do PXOM e
queremos cambialo. Esperemos que haxa unha nova exposición pública antes da aprobación
provisional.
Finalmente debátese da actuación dun veciño concreto que arrincou unha carballeira para plantar
eucaliptos, sendo moi censurado por todos os intervenientes.
A continuación José A. Cotos Seoane pregunta pola situación do expediente de Comunicación
previa do asfaltado do cemiterio, quedando o secretario en informarlle ao rematar a sesión.
B/ Preguntas orais.
1.- Campamentos e avisos a nenos que non estudan no Ceip do concello. (1h 33’50”).
A continuación a concelleira do BNG Marta García Sánchez pregunta por que non se avisa aos
nenos e nenas que non estudan no Ceip de Présaras das actividades que fai o concello, como por
exemplo dos campamentos, nadal, entroido, etc., contestando o alcalde que iso non é certo, que se
informa a través da web, ao Ceip, nos taboleiros de editos, dos que en Présaras hai tres, nas tabernas
e lugares de costume, en todas as parroquias. Insiste Marta García Sánchez que o Alex Bergantiños
anunciase moito e estes outros non, porque non lle debe interesar ao alcalde que vaian os nenos que
non van ao colexio.
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1.- Contrato Cefae (1h 36’19”).
A continuación o concelleiro Álvaro García Freire do BNG pregunta se os adxudicatarios do Cefae
presentaron a documentación que estaba pendente, contestando o alcalde que si e que xa está
asinado o contrato. Recibiredes o decreto como sempre.
E non habendo máis asuntos a tratar o Sr. presidente levanta a sesión sendo as catorce horas
e trinta e nove minutos (duración de 1h 36' 56''), 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, sesión celebrada polo pleno deste concello o
día 8 de xuño de 2017, acordouse aprobar a presente acta, coas seguintes anotacións:
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).
(A proposta que realiza o secretario é a seguinte, correspondendo a cursiva aos engadidos que non se atopaban na anterior redacción:
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.)
Vilasantar, 8 de xuño de 2017.
O secretario
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Anexo I

lsabel Novo López e Lourdes García Sánchez ambas funcionarias deste Concello, que realizan
funcións, entre outras, no rexistro xeral do Concello, expoñen:
Primeiro.- que dentro das funcións encomendadas as mesmas se atopan as tarefas propias do rexistro
xeral municipal, que en este momento realizan elas unicamente baixo da dirección do Secretario Municipal.
Segundo.- que realizan as súas funcións con escrupuloso respecto a normativa vixente e con especial
atención á incuestionable discreción que obriga a información contida no rexistro xeral respecto dos datos
persoais segundo determina a Lei I5/1999, de 13 de decembre, de Protección de Datos de Carácter persoal.
Artículo 10. Deber de secreto "El responsable del fíchero y quienes intervengan en cualquier fase del
tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesíonal respecto de los mismos y
al deber de guardarlos, obligaciones que subsistírán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo"
Terceiro.- que teñen coñecemento que no Pleno de data 13 de outubro de 20L6 (aprobada o día
16/02/2017) no apartado de rogos e preguntas, "protección de datos no rexistro de entrada" O Concelleiro D.
José Antonio Cotos Seoane di que "algunhas entradas do rexistro que despois saen á luz pública..."insistindo
trala aclaración solicitada polo Alcalde "...Hai escritos que entran no rexistro e despois serven de comentario
por aí"
Dna Marta García Sánchez, intervén para dicir que "que se ela vén presentar unha queixa por
calquera cousa por que aos dous días ou o día seguinte ou tres, sabe toda Présaras que presentou e veñen
botarme en caro telo feito"
Por último, ante a advertencia da alcaldía de que as acusacións son moi fortes, o sr. Cotos reafirmase
no dito, dando por sentado como realidade indiscutible "como o día que fai"
Cuarto.- Sendo o Secretario municipal o responsable dos datos, non deixa de ser certo que as
firmantes, interveñen no tratamento dos datos de carácter persoal que se manexan dende o rexistro, polo que
se entenden as manifestación dos concelleiros citado no Pleno, un ataque directo a súa labor
As traballadoras asinantes, teñen como seña de identidade, unha actitude totalmente obxectiva,
neutra e independente respecto a opinións e actuacións políticas de toda índole, como teñen demostrado ao
longo da súa traxectoria profesional
As asinantes, non solo estamos preocupadas polo ataque gratuíto e indiscriminado que se realiza
sobre a competencia e imparcialidade dos profesionais que constitúen o Persoal do Concello , preocúpanos
igualmente que as insinuacións vertidas poidan levar reclamacións e perxuízos de terceiros que poidan danar
a imaxe e o bo facer co que tradicionalmente se veñen realizando as funciones públicas neste Concello.
A normativa vixente prevee, en supostos como os imputados ás solicitantes, a denuncia dos feitos
ante os órganos xurisdicionais ou mesmo ante á Axencia de Protección de datos, sempre que se dispoña de
fundamentos de feito ou de dereito que acrediten a actuación ilexítima, pero non permite o descrédito
gratuíto e con insinuacións sobre a profesionalidade dos empregados públicos realizado no seno dun órgano
publico.
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Quinto.-a lei 2/2015 de emprego público de Galicia no apartado K do seu artigo 71 establece que os
empregados público teñen dereito, entre outros " a o respecto... da súa propia imaxe e dignidade no traballo"
O texto refundido do Estatuto do Empregado Público (RDL 5/2015 de outubro) establece no seu artigo 14 no
que se enumeran os dereitos individuais dos empregados públicos "f) a defensa xurídica e a protección da
administración pública nos procedementos que se segan ante calquera orden xurisdicional como
consecuencia do exercicios das súas Funciones ou cargos públicos... " nos mesmos términos se manifesta a
lei 2/2015 de emprego público de Galicia no seu artigo 71 apartado i.
En virtude dos dereitos que lles asisten na profusa normativa vixente, cuxa invocación non
corresponde neste intre e que non imos reproducir, e tendo en conta a gravidade das acusacións vertidas
SOLICITAN:
PRIMEIRO.- Que por parte desa Corporación se adopten as medidas necesarias para proporcionar
as empregadas asinantes, a protección esixida pola normativa vixente no exercicio das súas funcións, para
que no futuro poidan realizar os seus cometidos coa obxectividade, imparcialidade e independencia que os
postos de traballo esixen
SEGUNDO.- Que por parte da Corporación se tomen medidas en relación coas manifestacións
emitidas en órgano municipal de carácter público, en relación ao traballo exercido polas traballadoras que
foron obxecto de difamación no exercicio das súas funcións públicas, solicitando que no mesmo órgano
municipal, en sesión pública se restitúa a propia imaxe e a dignidade no seu traballo das traballadoras
afectadas (artigo 71 apartado i da Lei 2/2015 de30 de outubro de emprego público de Galicia)
TERCEIRO.- Que, ante a gravidade dos feitos, as asinantes se reservan o seu dereito de exercer
cantas accións administrativas ou de calquer orden xurisdicional correspondan, solicitando da Corporación
facilite o exercicio do seu dereito "a defensa xurídica e a protección da administración publica nos
procedementos que se segan ante calquera orden xurisdicional como consecuencia do exercicios das súas
funcíones ou cargos públicos.. " (artigos 14 letra f do RDL 5/2015 de outubro e 71 da Lei 2/2015 de 30 de
outubro de emprego público de Galicia)
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Anexo II
Do punto de vista formal, non reúne os requisitos mínimos para tomar unha decisión. Non hai
expediente, informes, etc, polo que sería unha temeridade e arbitrariedade (insistimos, do punto formal
administrativo) admitilo a debate e mesmo votar as peticións. Como toda solicitude feita por persoas
interesadas, de ter que tomarse unha decisión por un órgano en exercicio de potestades administrativas
(como sería o caso do Pleno do concello) segundo a normativa de procedemento administrativo, debería
seguir esa tramitación mínima e de someterse, ter informes (neste caso tamén económico porque da petición
de asesoría se deriva unha prestación de servizo que ten unha cuantificación económica, habería que sabela
ou estimala tamén antes) e proposta previa co acordo concreto a adoptar. Non hai nada diso, co que debería
rexeitarse mesmo a continuación do debate.
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Anexo III
Xa aclaramos que non nos referimos ao persoal da oficina e así o fixemos constar cando solicitamos
que se corrixa a acta, cousa a que non accedeu o alcalde, polo que tivo o noso voto en contra. Cando falamos
do rexistro non nos referimos ao persoal, non se nomea a lsabel e Lourdes, senón que estamos en todo
momento falando de queixas de veciños presentadas por escrito, e dicir, no rexistro pero estes escritos non
quedan aquí senón que pasan dende a alcaldía ate os concelleiros da Xunta de Goberno Local.
O que se puxo en coñecemento do pleno é que escritos presentados no rexistro ao pouco tempo son
de coñecemento de xente de fora da administración. O que se indica e solicita a alcaldía é que se corrixan
estas practicas. E casualidade, que persoas alleas ao concello e cercanas ao PP xa están falando cos
interesados antes de que as actas da Xunta de Goberno local sexan coñecidas, insistimos, falamos de todo o
proceso dende a entrada do escrito ata a súa resposta, pero non falamos de que o persoal de rexistro actúe
incorrectamente.
Nós non difamamos a ningunha persoa, nós so solicitamos a alcaldía que poña coto a algo que estaba
pasando.
Dende o BNG entendemos que este malentendido é aproveitado polo alcalde para que haxa un
enfrontamento entre os concelleiros da oposición e o resto do persoal eludindo así as súas responsabilidades
políticas que son as de aclarar na sesión plenaria como utilizan a información da que dispoñen, e deste xeito
intentar impedir que a xente presente escritos con reclamacións.
Desde o respecto que sempre tivemos polos traballadores non imos deixar de facer o noso traballo de
fiscalización do goberno do concello formalizando todas as queixas e preguntas que consideremos
convenientes.
Cando solicitamos unha información ou preguntamos por tema de servizos sociais, por unha avaría
da auga ou por unha pista non poñemos en dúbida a profesionalidade dos traballadores, estamos facendo
unha queixa política e cuestionando a maneira de traballo do PP no goberno do concello
Non nos fará calar e sempre defenderemos os intereses dos veciños e veciñas que para iso nos
elixiron.
Por suposto respectamos a liberdade das traballadoras que asinan o escrito para emprender as accións
que consideren oportunas.

Cando falamos do rexistro non nos referimos ao persoal, non se nomea a lsabel e Lourdes, estes
escritos non quedan aquí senón que pasan dende a alcaldía ate os concelleiros da Xunta de Goberno Local.
Dende o BNG entendemos que este malentendido é aproveitado polo alcalde para que haxa un
enfrontamento entre os concelleiros da oposición e o resto do persoal. Desde o respecto que sempre tivemos
polos traballadores non imos deixar de facer o noso traballo de fiscalización do goberno do concello
formalizando todas as queixas e preguntas que consideremos convenientes. Estamos facendo unha queixa
política e cuestionando a maneira de traballo do PP no goberno do concello
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Por suposto respectamos a liberdade das traballadoras que asinan o escrito para emprender as accións
que consideren oportunas.
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Anexo IV

MOCION DO BNG.ASEMBLEAS ABERTAS DO CONCELLO DE
VILASANTAR RELATVA Á DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS DA
XUNTA DE GALICIA AOS CONCELLOS CON CRITERIOS OBXECTIVOS
E TRANSPARENTES
EXPOSICION DE MOTIVOS

O Plan Único de Concellos (POS+2017), aprobado pola Deputación da Coruña no
pleno do 25 de novembro de 2016, é un modelo singular de cooperación entre a Deputación
e os concellos que, entre outros obxectivos, pretende mellorar e simplificar as fórmulas de
cooperación cos concellos, facilitándolles a tarefa de elaboración do seu orzamento anual,
ao contar cunha previsión firme na aportación provincial, permitíndolle dar resposta a
situacións e necesidades concretas de cada concello, simplificando ao mesmo tempo as
tarefas administrativas, coa consecuente rebaixa na sobrecarga de traballo do persoal dos
concellos. Cómpre destacar, así mesmo, que este plan de colaboración cos concellos
contempla a distribución de fondos con criterios obxectivos (os criterios POS), uns criterios
que suscitan un amplísimo e moi maioritario apoio entre os concellos da provincia. E, pois,
un instrumento de cooperación que avanza claramente na transparencia do reparto dos
fondos e que permite que os concellos teñan un marco referencial da achega total inicial da
Deputación da Coruña, que, por outra parte, ten un carácter dinámico, xa que as propias
bases do Plan recollen a posibilidade de incrementar a súa dotación orzamentaria con cargo
aos remanentes que se xeren ao longo do exercicio. O Plan Único afonda igualmente no
concepto de autonomía local, posto que facilita que os concellos destinen a achega
provincial ás prioridades municipais de cada concello.
Outros aspectos positivos e innovadores a destacar do Plan Unico da Deputación da
Coruña son: primeiro, que non esixe aos concellos o seu cofinanciamento, como si lles
esrxen os "Plans Finalistas" que levan aparellado unha porcentaxe de endebedamento local,
evitando con isto provocar que as administracións locais srgan aumentando as súas obrigas e
a súa débeda; segundo, que ofrece un mecanismo aos concellos en dificultades para sanear
as súas contas públicas; e terceiro, que facilita que se rebaixen os períodos medios de pago
ás empresas, o que evita que os concellos con graves problemas económicos se vexan na
obriga de reducir servizos ou de subir taxas e impostos aos seus veciños e veciñas para
poder facerlle fronte ao seu déficit e/ou débeda.
Con este Plan Unico de Concellos (POS+2017) a Deputación da Coruña está a
marcar un novo camiño para outras administracións no ámbito da cooperación local.
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Só hai que salientar un dato comparativo: mentres a Deputación destina ao Plan
Unico 74 millóns de euros para os 93 concellos da provincia (que ao final do exercicio 2017
prevese que poida alcanzar a cifra de 100 millóns), a Xunta de Galicia unicamente achega
120 millóns ao Fondo de Cooperación Local para os 313 concellos do país.
Por todo o exposto anteriormente, o grupo municipal do BNG-Asembleas Abertas do
Concello de Vilasantar solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte:
r

ACORDO

Instar á Xunta de Galicia a que siga os pasos da Deputación da Coruña, transferindo
directamente ao Fondo de Cooperación Local os recursos que o Goberno galego destina aos
concellos, eliminando a discriminación e a falta de transparencia no reparto de fondos da
Comunidade Autónoma.
A Coruña, 16 de febreiro de 2017
Asdo. Álvaro García Freire
Concelleiro do Grupo Municipal do BNG
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Anexo V
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