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ACTA Nº 2019/4
Asistentes:
PRESIDE:
FERNANDO PEREZ FERNANDEZ
ASISTEN:
BNG
JOSE ANTONIO COTOS SEOANE
ALVARO XESUS GARCIA FREIRE
PP
OSCAR VAZQUEZ CORRAL
JESUS GOMEZ GARCIA
JOSE DAVID PINTOR PAZO
JOSE EMILIO MAHIA NEIRA
MARIA DEL CARMEN TORREIRO
COTOS
AUSENCIAS:
BNG
MARTA GARCIA SANCHEZ

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POLO PLENO DESTE
CONCELLO NA SALA DE SESIÓNS O
XOVES 11 DE ABRIL DE 2019

Na casa do concello de Vilasantar, sendo
as 13:02 horas, baixo presidencia do
señor alcalde, reúnense os concelleiros e
concelleiras que se indican co obxecto
de celebrar, en primeira convocatoria,
sesión Ordinaria do Pleno da
Corporación. Non hai ningún cidadán
presente 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.
SECRETARIO:
AFONSO BIEITO LORENZO PENELA

Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que o
alcalde, como Presidente, declara aberta a sesión. Procédese a tratar os asuntos incluídos
na
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ORDE DO DÍA
1.- Aprobación, no seu caso, do borrador da acta da sesión anterior.
2.- Dar conta dos acordos ditados polos órganos de goberno (XGL e decretos). Achéganse os
decretos 26 incluído ata o 33.
3.- Declaración de especial interese ou utilidade en varios expedientes de bonificación de IBI.
4.-Proposta de convenio “adquisición pick-up 4X4 con cesta elevadora. Servizo de medio
ambiente”. Achégase proposta de convenio.
5.- Ratificación decreto do 1 de febreiro de corrección de un euro en proxecto POS 2019.
Achégase requirimento e decreto.
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6.- Mocións. A/ RE 325: Moción do grupo municipal do PP en “Defensa del mantenimiento de
todos y cada uno de los registros civiles y juzgados de paz y en especial de los de nuestro
término municipal”.
7.- Rogos e preguntas.

1.-Lectura e aprobación no seu caso do borrador da acta anterior (00’ 00”)
Antes de iniciar a exposición deste punto o alcalde indica que, por non termos no
concello regulamento propio, a celebración dos plenos réxese polo artigos 94 e 95 do
Real decreto 2568/1986 (Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais)
A continuación o alcalde informa de que a última acta aprobada foi a 7/18, que foi a
derradeira dese ano. Hoxe tocaría aprobar a número 1/19.
O portavoz do grupo municipal do BNG, José Antonio Cotos Seoane di que esa acta
non a recibiron. Tras un breve debate, no transcurso do cal o alcalde abandona a sesión
momentaneamente (transcorridos 2’45”) para comprobar na oficina a remisión da acta,
volvendo transcorridos 3’30”, comprobando que aínda non se remitiu. O portavoz do
grupo municipal do BNG, José Antonio Cotos Seoane quéixase da tardanza en remitirse
as actas.

2.- Dar conta dos acordos ditados polos órganos de goberno (XGL e
decretos). Achéganse os decretos 26 incluído ata o 33. (03’ 55”)
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A continuación dáse conta da entrega dos borradores das actas da Xunta de goberno
local e dos decretos 26 a 33, comentando o alcalde que algúns dos decretos aínda non se
dou conta á Xunta de goberno local e considera que debía ser dita Xunta a primeira en
ter coñecemento dos mesmos. A continuación indica que no pleno anterior dérase conta
das actas ata a número 22 e agora dáse conta ata a número 05/19 do 8 de marzo
(remitida o 27 de marzo). Faise constar que as actas da Xunta de Goberno local inclúen
os decretos asinados no período correspondente.

3.- Declaración de especial interese ou de utilidade municipal
de diversas solicitudes en relaciona ao artigo 4.2 da Ordenanza
nº 1 deste concello, reguladora do IBI (06’ 40”) .
A continuación dáse conta do artigo 4.2 da Ordenanza nº 1 deste concello, reguladora do
IBI, que se reproduce a seguir:
Art. 4.2) - Gozarán dunha bonificación do 95 por cento da cota íntegra do imposto,
aqueles inmobles nos que estean ubicadas unicamente construcións nas que se
desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras ou forestais
pertencentes ao sector primario, que sexan declaradas de especial interese ou
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utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, históricoartísticas ou de fomento do emprego, que xustifiquen tal declaración.
- No suposto que nun mesmo inmoble existan, ademais das construcións indicadas no
parágrafo anterior, outras construcións destinadas a un uso distinto das actividades
agrarias, gandeiras ou forestais, aplicaráselle unha bonificación do 50 por cento da
cota íntegra do imposto. Se nese mesmo inmoble se desenvolve unha actividade
económica distinta á agraria, gandeira ou forestal non se poderá conceder
bonificación algunha.
Estas dúas bonificacións só beneficiarán aos profesionais en activo do sector primario
que desenvolvan actividades agrarias, gandeiras ou forestais. Aplicarase unha
bonificación do 30% aos pensionistas do réxime especial agrario que xa non estean en
activo, no caso de cumprir as prescricións contidas nos dous parágrafos anteriores.
Para poder aplicar esta bonificación á construción cuxa existencia motiva a súa
solicitude, deberá estar dada de alta debidamente en Catastro e ter asinado un valor
catastral económico
Corresponderá ao Pleno da Corporación a declaración de especial interese ou de
utilidade municipal, previa solicitude dos suxeitos pasivos, debendo contar co voto
favorable da maioría simple dos seus membros.
A bonificación terá carácter rogado, debendo ser presentada polo suxeito pasivo, e
surtirá efectos a partir do período impositivo seguinte ao de presentación de solicitude.
Para poder gozar desta bonificación, os interesados deberán presentar a seguinte
documentación:
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- Declaración responsable do titular da actividade, que pode coincidir ou non co
suxeito pasivo, de que está desenvolvendo a actividade agraria, gandeira ou forestal,
así como Certificado de Facenda no que conste a súa situación censual.
- Declaración de que no inmoble para o que se solicita a bonificación non se está a
desenvolver unha actividade económica distinta á agraria, gandeira ou forestal. Dita
declaración deberá vir asinada polo suxeito pasivo.
- Acreditación da titularidade catastral do inmoble.
- Certificado de que o suxeito pasivo non ten débedas coa Facenda estatal, autonómica
e local; nin coa Seguridade Social.
- Xustificante do recoñecemento de explotación ou licenza da actividade
correspondente.
- No caso de pensionistas do Réxime especial agrario deberán de presentar
xustificación da orixe da pensión.
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O concello realizará de oficio todas as actuacións precisas para a comprobación dos
extremos expostos ao respecto de esta bonificación.
Os obrigados tributarios deberán comunicar no Concello calquera modificación
relevante das condicións ou requisitos esixibles para a aplicación do beneficio fiscal. O
órgano competente poderá declarar, previa audiencia do obrigado tributario por un
prazo de 10 días, contados a partir da notificación da apertura de dito prazo, se
procede ou non a continuación da aplicación do beneficio fiscal. De igual xeito se
procederá cando a Administración coñeza por calquera medio a modificación das
condicións ou os requisitos para a aplicación do beneficio fiscal.
O alcalde explica, en resume, que se presentaron 12 novas solicitudes de Declaración de
especial interese ou de utilidade municipal en relaciona ao artigo 4.2 da Ordenanza nº 1
deste concello, reguladora do IBI, que foron avaliadas por unha comisión que pasa a ler
e da que se deduce que se presentaron 12 solicitudes presentadas no ano 2018. Dúas
instancias referíanse á mesma construción polo que só se tramitou unha. Outra non
cumpre os requisitos por tratarse só de vivenda e outra non presentou documentación
complementaria no prazo para a que foi requirido. As nove restantes considérase que
compren os requisitos requiridos, correspondendo 4 a unha bonificación do 30%, outras
catro ao 50% e unha ao 95%. A suma das cotas íntegras das 12 solicitudes é de 2.148,51
euros e, de aprobarse as bonificacións propostas, quedarían en 1.003,92 euros, sendo
por tanto a cantidade total que se pretende bonificar de 1.144,59 euros.
Xunto á convocatoria achegouse o informe da comisión de avaliación mencionada e
máis informe de secretaría-intervención.
Transcorridos (10’ 20”) o concelleiro do BNG Álvaro García Freire di que non teñen
nada que dicir.
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A continuación procédese á votación, resultando aprobados os expedientes de
Declaración de especial interese ou de utilidade municipal da relación que se entregou
unida ao informe da comisión de avaliación por unanimidade dos asistentes.

4.- Proposta de convenio “adquisición pick-up 4X4 con cesta
elevadora. Servizo de medio ambiente”. Achégase proposta de
convenio (10’ 50”).
A continuación o alcalde do concello expón o punto número 4 que se refire á Proposta
de convenio “adquisición pick-up 4X4 con cesta elevadora. Servizo de medio
ambiente”.
Informa que este ano o concello podía pedir unha subvención a medio ambiente no Plan
Ambiental competitiva para concellos de forma conxunta. Por iso falamos con Boimorto
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para ter unha cesta elevadora. Expón cal sería a súa utilidade e máis o máis significativo
do convenio proposto e da necesidade de constituír posteriormente unha comisión de
seguimento.
A continuación o portavoz do BNG José Antonio Cotos Seoane, pregunta por quen a vai
conducir, se será persoal do concello ou común con Boimorto, contestando o alcalde
que cada concello se ocupará de todo no seu tempo, incluído o condutor, que non vai ser
conxunto.
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A continuación procédese á votación, resultando aprobada a Proposta de convenio
“adquisición pick-up 4X4 con cesta elevadora. Servizo de medio ambiente”, por
unanimidade dos asistentes, adoptándose en consecuencia os seguintes acordos
incluídos na proposta de alcaldía:

5.- Ratificación decreto do 1 de febreiro de corrección de un euro en
proxecto POS 2019. Achégase requirimento e decreto. (16’ 20”).
A continuación o alcalde do concello expón que houbo un erro de feito nun dos
proxectos incluídos no POS 2019, na obra correspondente a “accesos a Brai”, por un
euro de diferencia (dicía 84.214,35 cando debía dicir 84.235,35 euros). A rectificación
aprobouse xa por decreto, que agora ten que ratificarse, no seu caso, polo pleno.
O portavoz do BNG José Antonio Cotos Seoane, informa que non ten nada que dicir

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

6/15

Concello de Vilasantar
__________________________________________________________
ACTA Nº 2019/4
SESIÓN PLENARIA XOVES 11 DE ABRIL DE 2019

A continuación procédese á votación, resultando ratificado o decreto de data 1 de
febreiro de 2019 de corrección de un euro en proxecto POS 2019, por unanimidade dos
asistentes.

6.- Mocións.
A/ RE 325: Moción do grupo municipal do PP en “Defensa del
mantenimiento de todos y cada uno de los registros civiles y
juzgados de paz y en especial de los de nuestro término
municipal”. (17¡ 45”)
A continuación o portavoz do PP Fernando Pérez Fernández expón que a moción está
redactada en castelán porque se vai presentar en Madrid. Seguidamente lea integramente
(en galego) e explica brevemente as funcións e a importancia dos rexistros civís como o
de Vilasantar. Finalmente le a proposta de acordo, que di:
1.- Solicitar y exigir al Ministerio de Justicia e al gobierno de España que no se cierren
los Juzgados de Paz no los Registros Civiles y que estos se mantengan próximos a la
ciudadanía, públicos y gratuitos.
A continuación o concelleiro do BNG Álvaro García Freire, pregunta se hai algún
movemento neste momento en relación a este asunto, porque a lei é de 21 de xullo de
2011, contestando o portavoz do PP que documentalmente non hai nada, pero hai un
ruxe-ruxe de que pode pasar.
A continuación procédese á votación, resultando aprobada a moción nos seus propios
termos por unanimidade dos asistentes.
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7.- Rogos e preguntas (22’ 15”)
O alcalde do concello informa de que non momento de realizarse a convocatoria non se
tiña presentado ningún rogo nin pregunta, e preguntando aos presentes se se quere
presentar algún ou algunha verbal.
A continuación o concelleiro do BNG Álvaro García Freire, indica que o seu grupo si
presentou preguntas dentro do prazo legal de 24 horas antes da celebración do pleno. O
alcalde di que non ten constancia das mesmas, que non llas pasaron do rexistro de
entrada probablemente porque aínda non lle correspondeu a vez.
A seguir Álvaro García Freire pasa a presentar verbalmente as preguntas (que se
transcriben do escrito pasado a este secretario posteriormente:
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A)

Contesta o alcalde que se trata de obras do POS e que están precisamente agora nese
proceso, e que está a piques de rematarse.
B)

Contesta o alcalde, Fernando Pérez Fernández, que había dúas facturas a González y
González. A de 2.500 euros e pico é do ano 2017, describindo a actuación que empezaba
detrás da perruquería de Vilasantar e saíndo á cuneta de Rafael. A outra obra era de
1.000 e pico de euros foi unha actuación na Fonte da Picha. En ambos casos os tubos
púxoos o concello. Engade que os tubos que mercou o concello metéronse nestas obras
e tamén nunha obra no Priorato e outras menores e que aínda quedan no almacén
algúns.
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O concelleiro do BNG indica que agora o ten claro, pero que no pleno anterior, ao
falarse de Rafael pensara que se refería a outro.
C)
O alcalde, Fernando Pérez Fernández, ten que buscar esa documentación.
D)

O alcalde, Fernando Pérez Fernández, indica que non ten ningún problema en dicilo,
pero que agora mesmo non ten a axenda.
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A continuación hai un debate sobre os prazos, e o alcalde do concello solicita á
oposición que as preguntas se presenten a ser posíbel antes da convocatoria para que
todo o mundo poda velas na mesma.
A continuación e transcorridos 28’ 50” e sendo as 13:31 horas non hai máis asuntos que
tratar, polo que, por orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente
acta, da que eu dou fe.
Vilasantar, luns 22 de abril de 2019
O secretario, Afonso Bieito Lorenzo Penela
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Visto e prace, O alcalde, Fernando Pérez Fernández

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

9/15

Concello de Vilasantar
__________________________________________________________
ACTA Nº 2019/4

CVD: NwpdCtfISsrtiW78nC4P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SESIÓN PLENARIA XOVES 11 DE ABRIL DE 2019

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

10/15

Concello de Vilasantar
__________________________________________________________
ACTA Nº 2019/4

CVD: NwpdCtfISsrtiW78nC4P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SESIÓN PLENARIA XOVES 11 DE ABRIL DE 2019

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

11/15

Concello de Vilasantar
__________________________________________________________
ACTA Nº 2019/4

CVD: NwpdCtfISsrtiW78nC4P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SESIÓN PLENARIA XOVES 11 DE ABRIL DE 2019

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

12/15

Concello de Vilasantar
__________________________________________________________
ACTA Nº 2019/4

CVD: NwpdCtfISsrtiW78nC4P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SESIÓN PLENARIA XOVES 11 DE ABRIL DE 2019

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

13/15

Concello de Vilasantar
__________________________________________________________
ACTA Nº 2019/4

CVD: NwpdCtfISsrtiW78nC4P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SESIÓN PLENARIA XOVES 11 DE ABRIL DE 2019

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

14/15

Concello de Vilasantar
__________________________________________________________
ACTA Nº 2019/4

CVD: NwpdCtfISsrtiW78nC4P
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SESIÓN PLENARIA XOVES 11 DE ABRIL DE 2019

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

15/15

