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ACTA	 DA	 SESIÓN	 ORDINARIA	 DO	 PLENO	 DA	 CORPORACIÓN	 DO	 29	 DE	
MARZO		DO	2021.	
	 	
No	 Salón	 de	 Plenos	 da	 Casa	 do	 Concello	 de	Monforte	 de	 Lemos,	 o	 día	 vinte	 e	
nove	 de	 marzo	 do	 dous	 mil	 vinte	 e	 un,	 	 	 reúnense	 os	 membros	 do	 Pleno	 da	
Corporación	co	obxecto	de	celebrar	sesión	ordinaria	convocada	para	dito	día	ás	
vinte	horas,	dando	comezo	ás	vinte	horas	e	cinco	minutos.	
	

Preside	o	Sr.		Alcalde:	D.	José	Tomé	Roca	(Grupo	Socialista).	
	

Asisten:	
	
	Sres/as.	Concelleiros/as:	

	
Grupo	municipal	 Socialista:	Dna.	 Gloria	Mª	 Prada	Rodriguez,	 D.	 Iban	 Torres	
Rodríguez,		D.	José	Luis	Losada	Fernández,		Dna.	Marina	Mª		Douton	Rajo,	D.	José	
Manuel	Mougán	Sobredo,	Dna	Regina	López	Arias,	D.	Guillermo	Diaz	Aira,		Dna.	
Margarita		López	Rodríguez	e	D.	Miguel	Tomé	López.		

	
Grupo	Municipal	 do	 Partido	 Popular:	Dna.	 Katherinie	 Varela	 Fernández,	 D.	
Roberto	Eireos	Saez	e		D.	Victor	Manuel	Rodríguez	López.		
 
Grupo	Mixto:	

	
Bloque	Nacionalista	Galego:	D.	Emilio	José	Sánchez	Iglesias		
Esperta	Monforte:	D.	Jaime	Germán	Vázquez	Pérez.	
	
Interventor:	D.	Manuel	Vázquez	Fernández.		
Secretario:	D.	José	Antonio	Mourelle	Cillero,			que	dá	fe	do	acto	
	
Non	asistentes	os	concelleiros/as	Dª	Pilar	Espinosa	Novelle	e	D.	Manuel	rodríguez	
Martínez.			
	
1º.-	APROBACIÓN,	SE	PROCEDE,	DA	ACTA	DA	SESIÓN	ANTERIOR,		CORRESPONDENTE	
Á	SESIÓN	DE		22	DE	FEBREIRO		DO	2021.		
	
Sométese	a	votación	a	acta	do	pleno	de	22	de	febreiro	do	2021,	aprobándose	por	
unanimidade	dos	membros	presentes.		
	
2º.-	DACIÓN	DE	CONTA	DE	RESOLUCIÓNS	DA	ALCALDÍA	(art.	42.1	do	ROF).	Datas	das	
Resolucións	das	que	se	da	conta:	do	17.02.2021	ao	23.03.2021.	
O	 Sr.	 Alcalde,	 cumprindo	 co	 disposto	 polo	 artigo	 42	 do	 ROF,	 da	 conta	 de	
Resolucións	 adoptadas	 no	 período	 comprendido	 entre	 o	 17.02.2021	 e	 o	
23.03.2021.	
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PARTE	RESOLUTIVA	
	

3º.-	 CORRECCIÓN	 ERRO	 EN	 ANEXO	 DE	 SUBVENCIÓNS	 DO	 EXERCICIO	 2021	 NO	
EXPEDIENTE	DE	ORZAMENTO	2021.		
O	ditame	é	favorable	á	proposta	da	alcaldía,	por	unanimidade		dos	concelleiros/as	
do	Grupo	municipal	Socialista,	dos	concelleiros	do	Grupo	Municipal	Popular	e	dos	
concelleiros	do	Grupo	Mixto.		
	
Transcríbese	a	proposta	da	Alcaldía:	
“Detectado	un	erro	na	trascrición	do	Anexo	de	subvencións	do	expediente	de	orzamento	municipal	do	
exercicio	2021,	xa	que	non	si	incluíron	as	dúas	subvencións	nominativas	de	capital	previstas	que	sí	se	
reflicten	nas	Bases	de	execución,	
	
PROPONSE,	a	rectificación	do	Anexo	que	quedaría	do	seguinte	xeito:	
	
(...)	
	

B) SUBVENCIÓNS	NOMINATIVAS	2021	
	

No	 exercicio	 2021	 de	 acordo	 co	 recollido	 no	 artigo	 22.2.a)	 da	 Lei	 Xeral	 de	 Subvencións,	 poderán	
concederse	de	forma	directa	as	subvencións	previstas	nominativamente	nos	Orzamentos	das	entidades	
locais	 Con	 ese	 fin,	 propóñense	 as	 subvencións	 nominativas	 que,	 no	 seu	 caso,	 serán	 desenvolvidas	 a	
través	 dos	 oportunos	 convenios.	 Na	 descricións	 das	 mesmas	 establécese	 o	 concepto	 ó	 que	 serán	
destinadas,	os	perceptores		e	os	importes	máximos	que	se	indican	a	continuación:	
	
APLICACIÓ

N	
BENEFICIARIO	

OBXECTO		 APORTACIÓ
N	NIF	 NOME/RAZON	SOCIAL	

231/48004	 R2701016D	 CÁRITAS	
PROGRAMA	DE	AXUDAS	PARA	CUBRIR	AS	
NECESIDADES	BÁSICAS	DE	PERSOAS	EN	
SITUACIÓN	DE	DESVANTAXE	EN	MONFORTE	

5.000,00	

231/48005	 Q29660016	 CRUZ	VERMELLA	 Actividades	xuvenís	de	ocupación	do	tempo	
libre	 2.000,00	

432/48000	 R2700017C	 Clarisas	Centro	Purísima	
Concepción		

Gastos	de	Mantemento	do	Museo	de	Arte	Sacro	
(Gastos	2020)	 3.000,00	

334/48001	 G27425982	 Náufragos	do	Paradiso	 Festival	do	Paradiso	2021	 4.000,00	
334/48002	 G27511013	 Asoc.	Festival	Carude	Rock	 FESTIVAL	CARUDE	ROCK	 4.000,00	
334/48003	 G27479500	 Fancine	de	Lemos	 FANCINE	de	Lemos	2021	 3.500,00	

334/48004	 G27223254	 A	Calexa	 Proxeccións	Audio	visuais	e	actividades	2021	 1.500,00	

334/18006	 G27029271	 Centro	Cultural	e	Recreativo	Renfe	 Actividades	culturais		 1.500,00	
341/48003	 G27512011	 Team	Monforte	Rally	 Participación	no	Rally	París	Dakar	2021	 5.000,00	
4311/4800
0	 G27297944	 Centro	Comercial	Urbano	 Campañas	promoción	comercio	Monfortino	

2021	 10.000,00	

4312/4800
0	 G27475557	

ASOCIACIÓN	DE	COMERCIANTES	
DA	PRAZA	DE	ABASTOS	DE	
MONFORTE	

Colaboración	en	actividades	de	promoción	da	
Praza	 2.000,00	

432/48001	 G27021005	 ASOCIACION	DE	EMPRESARIOS	
DE	HOSTELERIA	DE	LUGO	 Campañas	promoción	hostalería	2021	 2.500,00	

432/48002	 G27478130	 Museo	Casa	de	muñecas	 Gastos	de	Mantemento	do	Museo	casas	de	
bonecas	 2.000,00	

341/48000	 G27385699	 CLUB	XIMNASIA	RÍTMICA	
QUICELA	

	
	
	
	
	

3.500,00	

341/48000	 G27217389	 CLUB	NATACIÓN	MONFORTE	 8.000,00	

341/48000	 G27040989	 A.D.	A	GÁNDARA	 2.400,00	
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341/48000	 G27014851	 SOCIEDADE	VAL	DE	LEMOS	CAZA	
E	PESCA	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gastos	de	actividades	de	fomento	do	deporte	e	
a	práctica	deportiva,	para	a	participación	en	
competicións	oficiais	e	o	desenvolvemento	de	
actividades	deportivas	durante	a	tempada	

2020/2021	

1.500,00	

341/48000	 G27273317	 CLUB	BALONCESTO	VAL	DE	
LEMOS	 7.300,00	

341/48000	 G27379478	 CLUB	TAEKWONDO	NEKA	
MONFORTE	 3.000,00	

341/48000	 G27157775	 CLUB	LEMOS	 17.500,00	

341/48000	 G27255827	 CLUB	QUIXÓS	 5.500,00	

341/48000	 G27104736	 C.P.	CALASANCIO	 15.700,00	

341/48000	 G27241082	 A.D.	PONTE	VELLA	 962,50	

341/48000	 G27344316	 CLUB	PESCA	MONFORTE	 1.100,00	

341/48000	 G27389907	 ASOC.	DEPORTIVA	SOC.	RÍO	CABE	 1.700,00	

341/48000	 G27034297	 A.D.	COLEXO	FERROVIARIO	 800,00	

341/48000	 G27035039	 A.D.	ESCOLAPIOS	 800,00	

341/48000	 G27034313	 A.D.	TORRE	DE	LEMOS	 800,00	

341/48000	 G27008846	 CLUB	FLUVIAL	 800,00	

341/48000	 G27329606	 A.D.	VETERÁNS	 1.600,00	

341/48000	 G27013531	 A.D.	CASTELAO	 1.300,00	

341/48000	 G27433853	 CLUB	DE	FUTBOL	MONFORTE	 8.700,00	

341/48000	 G27137827	 SOC.	COLOMBÓFILA	AIRES	DE	
LEMOS	 437,50	

341/48000	 G27300417	 CLUB	BILLAR	TEMPLARIOS	 540,00	

341/48000	 G27265388	 CLUB	DE	TENIS	CUATRO	VIENTOS		 525,00	

341/48000	 G27461011	 C.V	RIBEIRA	SACRA	MONFORTE	 10.500,00	

341/48000	 G27464569	 CASTELO	BIKE	CLUB	 962,50	

341/48000	 G27468867	 C.C.	TORRE	SAN	VICENTE	
MONFORTE	 962,50	

341/48000	 G27111509	 CLUB	CICLISTA	MONFORTE	 962,50	

341/48000	 G27448752	 CLUB	KORBIS	 8.000,00	

341/48000	 G27034834	 CLUB	DE	TIRO	OLIMPICO	RIO	
CABE	 400,00	

341/48000	 G27503721	 CLUB	DE	PESCA	RIO	CABE	 1.100,00	

341/48000	 G27513613	 CLUB	XIMNASIA	RÍTMICA	
QUENDRA	 2.000,00	

334/78000	 G27008465	 SOCIEDAD	CÍRCULO	VICTORIA	 Subvención	de	capital		 5.000,00	
334/78001	 G27008473	 CASINO	ATENEO	DE	MONFORTE	 Subvención	de	capital		 5.000,00	
	 	 	 TOTAL		 165.352,50	
	
(...)	
	
Non	se	producen	intervencións.		
	
Sometido	 o	 asunto	 a	 votación	 apróbase	 por	 unanimidade	dos	 concelleiros/as	 do	
Grupo	 Municipal	 Socialista,	 dos	 concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	 do	 Partido	
Popular	e	dos	concelleiros	do	Grupo	Mixto.	
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4º.-	 MODIFICACIÓN	 DE	 CRÉDITO	 18/2021.	 CRÉDITO	 EXTRAORDINARIO	 E	
SUPLEMENTO	DE	CRÉDITO	NO	ORZAMENTO	DO	CONCELLO	PARA	2021.	
O	 ditame	 é	 favorable	 á	 proposta	 da	 alcaldía,	 con	 seis	 votos	 a	 favor	 dos	
concelleiros/as	do	Grupo	municipal	socialista	e	catro	abstencións		dos	concelleiros	
do	Grupo	Municipal	Popular	e	dos	concelleiros	do	Grupo	Mixto.		
	
Transcríbese	a	proposta	da	Alcaldía:	
“Importe:	2.604.553,81	euros	

	

DESTINO:	

CONCEPTO	 IMPORTE	
(€)	

Mobiliario	Urbano	 25.000,00	
Adquisición	terreos	urbán	 12.500,00	
Labores	de	desbroce	 15.000,00	
Adquisición	de	maquinaria	 20.000,00	
Servizos	Sociais:	axudas	emerxencia	 25.000,00	
Promoción	turística:	promoción	 20.000,00	
Melloras	rurais-Local	social	Proveiros:	Acondicionamento	exterior	e	interior,	e	
dotación	de	mobiliario	 50.000,00	

Adquisición	terreos	rural	 12.500,00	
Melloras	Rurais	 317.643,22	
Estudios	técnicos	sobre	patrimonio	 12.000,00	
Pago	sentencia	ESCOR	 45.101,29	
Pago	xurossentencia	ESCOR	 9.000,00	
Nova	praza	de	policía	salario	 30.006,84	
Nova	praza	de	policía	seguridade	social	 10.802,46	

Melloras	Urbanas	 1.460.000,00	
Arranxo	de	Fonte	 40.000,00	
Deportes:	Pista	Compañía	 50.000,00	
Promoción	económica:	axudas	 250.000,00	
Obras	acondicionamentos	de	edificios:	Edificio	Duquesa,	edificio	Paseo	de	Lugo,	edificio	
Multiusos	 200.000,00	

TOTAL	 2.604.553,81	
	

Financiamento:	RTGX	

Mediante	Decreto	da	alcaldia	do	26/02/2021	aprobouse	a	liquidación	do	Orzamento	do	Concello	de	

2020,	 na	 que	 se	 puxo	 de	 manifesto	 a	 obtención	 dun	 Remanente	 de	 Tesourería	 para	 Gastos	 Xerais	

dispoñible	por	importe	de	7.446.802,40	euros	dos	que	xa	se	dispuxo	por	importe	de	4.842.248,59	euros	
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O	 presente	 expediente	 de	 modificación	 orzamentaria	 mediante	 a	 modalidade	 de	 suplemento	 de	

crédito/crédito	 extraordinario	 ten	 a	 finalidade	 de	 dar	 cobertura	 ás	 obrigas	 económicas	 que	 se	

desprenden	dos	expedientes	anteriormente	detallados	

	

En	 consecuencia,	 e	 tendo	 en	 conta	 a	 aprobación	 dos	 expedientes	 de	 modificacion	

orzamentaria	tramitados	xa	durante	o	exercicio,	 logo	de	ver	o	informe	de	Intervención	que	

consta	 no	 expediente	 e	 considerando	 a	 inexistencia	 ou	 insuficiencia	 de	 crédito	 nas	

aplicacións	orzamentarias	de	referencia	no	vixente	Orzamento,	segundo	figura	na	memoria	

que	 acompaña	 á	 presente	 proposta,	 propónse	 ao	 Excmo.	 Concello	 Pleno,	 a	 adopción	 dos	

seguintes	acordos:	

	

1)	Aprobar	o	proxecto	de	modificación	do	vixente	Orzamento,	mediante	a	súa	modalidade	de	

Suplemento	de	crédito	e	Crédito	extraordinario		(18/2021)	co	seguinte	detalle:	
	
ESTADO	DE	GASTOS	
	
APLICACI
ÓN	 CONCEPTO	

SUPLEMENT
O	DE	

CRÉDITO	

CRÉDITO	
EXTRAORDINAR

IO	
151.629.0
0	

Mobiliario	Urbano	 25.000,00	 	

1532.600.
00	

Adquisición	terreos	urbán	 12.500,00	 	

171.227.0
6	

Labores	de	desbroce	 15.000,00	 	

171.623.0
0	

Adquisición	de	maquinaria	 20.000,00	 	

231.480.0
0	

Servizos	Sociais:	axudas	emerxencia	 25.000,00	 	

432.226.0
2	

Promoción	turística:	promoción	 20.000,00	 	

454.622.0
0	

Melloras	rurais-Local	social	Proveiros:	Acondicionamento	
exterior	e	interior	e	dotación	de	mobiliario	 50.000,00	 	

454.600.0
0	

Adquisición	terreos	rural	 12.500,00	 	

454.619.0
1	

Melloras	Rurais	 317.643,22	 	

920.227.0
6	

Estudios	técnicos	sobre	patrimonio	 12.000,00	 	

920.226.0
4	

Pago	sentencia	ESCOR	 45.101,29	 	

931.352.0
0	

Pago	xuros	sentencia	ESCOR	 9.000,00	 	

132.121.0
0	

Nova	praza	de	policía	salario	 30.006,84	 	

132.160.0
0	

Nova	praza	de	policía	seguridade	social	 10.802,46	 	

1532.619.
05	

Melloras	Urbanas	 	 1.460.000,00	
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1532.619.
06	

Arranxo	de	Fonte	 	 40.000,00	

342.639,0
0	

Deportes:	Pista	Compañía	 	 50.000,00	

4311.480.
02	

Promoción	económica:	axudas	 	 250.000,00	

920.632.0
2	

Obras	acondicionamentos	de	edificios:	Edificio	Duquesa,	edificio	
Paseo	de	Lugo,	edificio	Multiusos	 	 200.000,00	

	 TOTAL	 604.553,81	 2.000.000,00	
	 	 2.604.553,81	
	
ESTADO	DE	INGRESOS.	Financiamento:	
	

CONCEPTO	 DENOMINACIÓN	 IMPORTE	

870.00	 Remanente	Líquido	de		Tesorería	para	Gastos	Xerais	 2.604.553,81	

	

2)	 Expoñer	 este	 expediente	 ó	 público	 mediante	 anuncio	 inserido	 no	 Boletín	 Oficial	 da	

Provincia	 de	 Lugo	 polo	 prazo	 de	 quince	 días,	 durante	 os	 cales	 os	 interesados	 poderán	

examinar	 o	 expediente	 e	 presentar	 reclamacións	 ante	 o	Pleno.	O	 expediente	 considerarase	

definitivamente	 aprobado	 se	 durante	 o	 citado	 prazo	 non	 se	 presentaren	 reclamacións;	 en	

caso	contrario,	o	Pleno	disporá	do	prazo	dun	mes	para	resolvelas.”	

	

De	seguido	prodúcense	as	seguintes	intervencións:	

Intervén	 D.	 Emilio	 José	 Sánchez	 Iglesias	 di	 que	 neste	 punto	 vai	 ser	 breve	 para	
xustificar	 a	 súa	 votación.	 Di	 que	 é	 unha	modificación	 de	 crédito	 que	 proven	 do	
remanente	 de	 tesourería,	 dicir	 que	 a	 diferencia	 do	 que	 vai	 facer	 un	 ano	 daquel	
pleno	telemático,	que	viña	cunhas	cifras	e	cantidades	transparentes,	di	que	nesta	
documentación	aparecen	partidas	 concretas	para	obras	 concretas	que	é	 como	se	
deben	facer	as	cousas.	Di	que	hai	cousas	que	botan	en	falta,	se	hai	algún	proxecto	
concreto	adquisición	de	terreos	urbáns,	igual	que	adquisición	de	terreos	no	rural,	o	
mesmo	pasa	polas	melloras	rurais,	que	estiven	detalladas.	Fala	do	 local	 social	de	
Probeiros,	fala	das	axudas.	Hai	cousas	como	arranxo	de	fonte,	que	fonte	é	porque	
40.000,00	 euros,	 saber	 cal	 é.	 Di	 que	 eles	 non	 van	 votar	 a	 favor	 porque	 non	 van	
votar	en	contra,	vanse	abster,	nun	exercicio	de	responsabilidade.		
	
Intevén	D.	Jaime	Germán	Vázquez	manifestando	di	que	o	seu	grupo	está	na	mesma	
liña	que	o	seu	compañeiro,	di	que	botan	en	 falla	que	non	 lles	 teña	en	conta	para	
nada,	di	que	traen	un	montón	de	mocións	de	cousas	para	que	se	estudien,	di	que	se	
enteran	de	todo	pola	prensa,	comenta	que	se	van	abster	porque	non	entenden	este	
funcionamento	e	non	lles	parece	normal.	
	
Intervén	Dª	Katherinie	Varela	di	que	o	 seu	voto	vai	 ser	a	abstención,	 consideran	
que	lles	falla	información,	di	que	non	lles	parece	suficiente	a	memoria	xustificativa	
agradece	á	intervención	municipal	o	seu	informe,	xa	que	o	informe	orienta	como	se	
van	estes	procesos.	Dende	o	punto	de	vista	da	agrupación	popular	de	Monforte	non	
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lles	parece	correcta	a	memoria	parécelles	insuficiente,	nalgún	punto	si	que	falan	de	
acondicionamentos	de	 edificios,	 di	 que	 lles	preocupa	que	 se	 fagan	uns	 gastos	do	
remanente	demasiado	precipitados	e	se	gasten	os	aforros	dos	monfortinos	sen	ter	
en	conta	a	crise	económica,	gustaríalle	que	o	alcalde	fose	máis	prudente	co	gasto.		
	

Intervén	 o	 Sr.	 Alcalde	 agradecendo	 o	 que	 dixeron	 os	 voceiros,	 dille	 a	D.	 Germán	
que	os	que	están	na	oposición	lle	pasa	en	todos	os	gobernos,	se	vostede	aínda	non	
aprendeu	iso,	sinalando	que	el	o	padeceu	bastante	tempo.	En	relación	co	que	dicía	
DªKatherinie	 iso	 de	 que	 é	 precipitado	 incorporar	 sempre	 se	 pode	 facer	 unha	
modificación	 orzamentaria	 no	 pleno	 no	 mes	 de	 outubro.	 Sinala	 que	 non	 é	
precipitado,	a	propia	lei	marca	cando	hai	que	liquidar	o	orzamento	anterior	a	finais	
de	febreiro.	Con	carácter	xeral,	esta	moi	detallado	onde	van		ir	os	remanentes,	os	
proxectos	que	xa	están	no	Concello,	xa	saben	o	que	van	facer	e	iso	se	dirá	a	medida	
que	 se	 vaian	 licitando,	 antes	 non	 teñen	 porque	 dicilo.	 Por	 outra	 banda,	 fala	 da	
compra	de	terreos,	hainos	de	carácter	rústico	e	outros	de	carácter	medioambiental	
que	van	noutro,	di	que	aínda	a	día	de	hoxe	hai	terreos	sen	pagar	do	paseo	do	río,	
soamente	dunha	persoa	hai	unha	sentenza	entorno	a	60.000,00	euros,	ese	porque	
foi	un	caso	que	foi	por	vía	xudicial.	Fala	doutros	que	quedaron	tamén	sen	pagar,	iso	
é	 unha	 parte	 onde	 van	 ir	 eses	 cartos.	 Sinala	 que	 pegado	 ao	 parque	 de	 Cobas,	
mercouse	 unha	 finca	 grande,	 quedan	 outras	 tres	 fincas	 pegadas	 ao	 río	 que	 se	
queren	comprar.	Di	que	hai	unha	fonte	que	non	está	ben	e	que	se	vai	arranxar,	dille	
a	D.	Emilio	que	se	votede	di	que	é	cara,	 fala	dos	40.000,00	euros,	os	 técnicos	din	
que	polo	que	teñen	que	facer	é	así.		
	
Intervén	D.	Emilio	José	Sánchez	dique	non	dixo	que	lle	parecía	caro	o	arranxo	da	
fonte,	depende	do	que	se	vaia	facer	nela.	
	
Intervén	 D.	 Jaime	 Germán	 Vázquez	 dicíndolle	 ao	 Sr.	 Alcalde	 que	 explique	 os		
1.400.000,00	euros	en	melloras	urbanas	en	que	se	van	gastar.		
	
Intervén	o	 Sr.	 Alcalde	dicindo	que	 cando	 se	 licita	 xa	 lle	 dirán	 o	 que	 se	 vai	 facer.	
Manifesta	que	non	é	outra	ponte,	pero	si	que	hai	outra	ponte	que	non	se	fixo,	e	que	
haberá	que	retomar,	xa	se	explicará	no	seu	día,	pero	non	toca	de	momento.		
	
	
Sometido	 o	 asunto	 a	 votación	 apróbase	 por	maioría	 con	 dez	 votos	 a	 favor	 	 dos	
concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	 Socialista	 e	 cinco	 abstencións	 dos	
concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	 do	 Partido	 Popular	 e	 dos	 concelleiros	 do	
Grupo	Mixto.	
	
	
5º.-MOCIÓN	DO	PARTIDO	POPULAR	PARA	DINAMIZAR	A	ACTIVIDADE	ECONÓMICA	
DA	CIDADE	DURANTE	O	PRÓXIMO	VERÁN.		
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O	ditame	é	favorable	á	moción,	con	dous	votos	a	favor	dos	concelleiros	do	Grupo	
municipal	 Popular	 e	 oito	 abstencións	 dos	 concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	
Socialista	e	dos	concelleiros	do	Grupo	Mixto.		
	
Transcríbese	a	proposta	da	moción:	
“1.	 Que	 o	 Concello	 prepare	 un	 plan	 de	 celebración	 das	 seguintes	 festas	 durante	 os	
meses	de	agosto	e	setembro,	sempre	que	a	situación	sanitaria	o	permita	e	adaptado	
por	 suposto	 as	 circunstancias	 do	 momento:	 Festival	 do	 Viño,	 Festas	 Patronais,	
Carnaval	de	verán	e	Feira	Medieval.	
2.	 Que	 en	 caso	 de	 que	 finalmente	 non	 se	 podan	 levar	 a	 cabo	 estas	 catro	 festas	 na	
tempada	 estival	 suxerida,	 que	 os	 fondos	 destinados	 á	 celebración	 das	 mesmas,	 se	
destinen	a	axudas	directas	ós	sectores	máis	afectados	pola	súa	non	celebración.”	
	
De	seguido	prodúcense	as	seguintes	intervencións:	
	
Intervén	D.	Roberto	Eireos	dando	lectura	a	moción	presentada.		
	
Intervén	D.	Emilio	José	Sánchez	dicindo	que	coinciden	no	espíritu	que	pode	ter	esta	
iniciativa.	 Di	 que	 hai	 que	 ter	 algo	 en	 conta	 do	 que	 se	 vai	 votar,	 di	 que	 as	 festas	
teñen	que	partir	da	situación	que	teñamos	da	COVID,	comenta	que	cre	que	de	aquí	
ao	verán	a	situación	non	parece	vista	a	catro	meses,	que	poida	a	circunstancia	de	
que	haxa	festas,	o	tema	do	Festival	do	Viño,	Feira	Medieval,	porque	non	se	poden	
facer	 no	 mes	 de	 setembro,	 sobre	 todo	 para	 ocupar	 aqueles	 meses	 de	 menos	
afluencia.	 O	 Carnaval	 de	 verán,	 di	 que	 as	 festas	 teñen	 tres	 propósitos,	 cultural,	
lúdico-festivo	e	o	económico.	Di	que	no	punto	número	2,	no	mes	de	maio,	xa	se	fixo	
unha	 instancia	 ao	 Concello	 para	 facer	 esta	 mesma	 petición,	 que	 redundará	 na	
hostelería	 e	 no	 comercio.	 Un	 ano	 despois	 daquilo	 estamos	 noutras	 dimensións	
totalmente	distintas,	vimos	dun	ano	enteiro,	a	recuperación	da	hostalería	ten	que	
vir	doutro	xeito	que	non	sexa	o	que	se	vai	invertir	nas	festas,	fala	que	lle	afectan	a	
todos,	panaderías,	perruquerías,	 etc.	Hai	que	pensar	que	para	a	 feira	do	viño	hai	
que	contar	cos	adegueiros,	cos	viticultores,	di	que	el	íría	máis	longo.		
	
Intervén	D.	Jaime	Germán	Vázquez	sinalando	que	entenden	o	fondo	da	moción	que	
ven	a	redundar	na	recuperación	económica,	nese	pulo	da	hostelería	e	do	comercio,	
son	os	que	máis	sufriron	esta	crise.	Di	que	para	eles	que	non	sería	prudente	ni	con	
vos	datos	pandémicos	unha	enchenta	de	festas,	organizacións	de	pequenos	actos,	
concertos	espallados,	 teatro	na	rúa,	por	barrios,	polas	distintas	prazas	da	cidade,	
ao	longo	de	todo	o	verán	ou	ao	longo	do	que	resta	de	ano.	Sempre	de	tarde	noite	e	
nunca	de	madrugada.	Di	que	lles	parece	demasiado	xenérico.	
	
Intervén	D.	 Ibán	Torres	di	que	a	moción	 ten	dúas	partes	diferenciadas.	O	que	 se	
prantexa	 co	 COVID	 que	 modificou	 	 moito	 as	 vidas.	 Di	 que	 o	 Concello	 foi	 moi	
sensible	 a	 problemática	 do	 COVID,	 este	 Concello	 prestou	 axuda	 de	 modos	 moi	
diferentes,	 non	 se	 cobraron	 os	 recibos	 das	 terrazas,	 as	 taxas	 das	 escolas	
deportivas,	taxas	piscina	municipal,	bonificación	das	taxas	dos	taxis,	bonificacións	
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praceiros,	quioscos,	repartíronse	mascarillas,	axudas	a	empresas	pechadas,	bonos	
de	nadal,	premios	escaparates,	etc,	o	Concello	adicou	un	millón	de	euros	a	axudas,	
Sinala	 que	 cre	 que	 esta	 porcentaxe	 do	 7,35%	 do	 orzamento	 non	 o	 alcanzou	
ningunha	administración	desa	magnitude.	Sinala	que	se	fora	posible	se	celebrarían	
todos	 eses	 eventos,	 pero	 o	 primeiro	 é	 a	 seguridade	 sanitaria.	 Sinala	 que	 non	 se	
deben	cambiar	as	datas	das	festas	patronais,	antroido,	etc.		
Di	que	esta	mesma	semana	unha	vez	aprobada	a	incorporación	de	remanentes	se	
anunciarán	as	axudas	á	hostelería.		
	
Intervén	D.	Roberto	Eireos	dicíndolle	ao	Sr.	Ibán	que	sinala	vostede	que	dende	que	
eles	 están	 aquí	 se	 fixo	 o	 festival	 do	 viño	 da	Ribeira	 Sacra,	 o	 primeiro	 ano	 que	 o	
fixeron	 eles,	 vostedes	 non	 aportaron	 nada.	 Cre	 lembrar	 que	 soamente	 o	 alcalde	
puxo	as	rúas	e	a	seguridade.	Di	que	el	como	beneficiario	de	axudas	di	que	obtivo	
máis	da	Xunta	que	do	Concello,	 que	deu	1.000,00	euros	máis	por	autónomo,	 aos	
que	teñen	terraza	si	que	se	lles	bonificou,	se	baixou	a	taxa	de	auga	e	lixo,	tamén	a	
Xunta	acaba	de	retirar	o	canon	da	auga.	Refírese	aos		cartos	que	non	se	van	gastar,	
que	 se	 adiquen	 para	 axudas,	 di	 que	 lles	 da	 igual	 como	 as	 queiran	 dar,	 fala	 de	
xuntarse	con	máis	dun	millón	de	euros,	que	se	poden	repartir	en	todos	os	negocios	
de	Monforte,	que	son	os	realmente	perxudicados.	Dille	a	D.	Emilio	que	se	puxeron	
esas	datas	como	se	poderían	poñer	outras.		
	
Intervén	D.	 Emilio	 José	 Sánchez	 dicindo	 que	 poderían	 ser	 noutros	meses	 pero	 o	
que	pón	na	moción	é	agosto	e	setembro.	Dependendo	como	estea	a		COVID	no	mes	
de	 agosto	 e	 setembro,	 habería	 que	 ir	 pensando	 como	 se	 fixo	 en	 Lugo	 no	 San	
Froilán,	fala	do	entroido	do	verán	que	é	en	Brasil,	di	que	é	unha	data	importante,	
por	exemplo,	pódese	recuperar	as	carrozas	de	antaño	das	festas	de	agosto,	habería	
que	 buscar	 a	 forma	de	 recuperalas	 se	 se	 puidese	 facer.	Di	 que	 esta	 iniciativa	 tal	
como	ven,	vanse	abster,	aínda	que	podan	compartir	ese	ánimo	que	trae	a	iniciativa	
de	axudar	a	paliar	a	crise	sanitaria.	
	
Intervén	D.	 Jaime	Germán	 dicindo	 que	 unha	 das	 cousas	 que	 se	 podería	 falar	 é	 a	
incorporación	do	test	de	antíxenos,	non	serían	os	pioneiros,	copiar	un	pouco	iso	e	
que	a	xente	que	veña,	intentar	captala	e	que	sexa	algo	que	veñen	a	un	sitio	seguro	e	
despois	 o	 das	 axudas,	 dende	 Esperta	 Monforte,	 felicita	 polas	 axudas	 directas	 á	
hostelería,	 non	 entenden	 moi	 ben	 como	 se	 pode	 tardar	 tanto,	 de	 todas	 formas	
quedou	bastante	claro,	aínda	que	non	ten	os	datos,	as	axudas	que	se	deron	para	o	
pequeño	comercio,	moitísimos	deses	cartos	foron	gastados	en	ambientación,	todas	
as	axudas	que	se	dean	son	poucas	e	que	desgraciadamente	isto	ben	unha	tempada	
para	quedarse.		
	
Intervén	D.	Ibán	Torres	dicíndolle	a	D.	Roberto	que	se	celebre	un	festival	do	viño	
que	se	celebrou	aquí,	co	que	se	queda	vostede	é	coa	anécdota	e	coa	controversia.	
Debería	 interesarlle	 todo	 o	 que	 xerou	 a	 realización	 do	 festival.	 Vostede	 di	 que	
recibiu	 moitos	 máis	 cartos	 da	 Xunta	 de	 Galicia,	 a	 Xunta	 de	 Galicia	 ten	 unha	
magnitude	presupostaria		moito	maior	que	o	Concello.	Cando	fala	dos	verdadeiros	
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perxudicados	polo	COVID,	di	que	el	entende	que	perxudicados	son	todos	e	do	que	
se	trata	é	de	mitigar	o	máximo	posible,	pero	haberá	que	ver	se	sae	desta.		
	
Intervén	 D.	 Roberto	 Eireos	 dicindo	 que	 a	 el	 non	 lle	 gusta	 bailar.	 Fala	 de	 que	 os	
eventos	son	os	mesmos	que	se	fixeron	nos	anos	anteriores,	o	único	que	fixeron	foi	
continuar,	a	Xunta	ten	máis	presuposto,	claro	que	sí	pero	en	Madrid	teñen	máis	e	
non	 se	 recibiu	 nada.	 Di	 que	 saben	 que	 van	 votar	 en	 contra	 unha	 vez	máis,	 que	
seguramente	 	 van	 dicir	 que	 van	 realizar	 a	 Feira	 Medieval	 noutra	 data,	 que	 van	
realizar	un	Carnaval	de	verán,	pero	o	farán	vostedes,	esperan	que	aínda	que	sexa	
así	o	podan	facer.		
	
Intervén	o	Sr.	Alcalde	dicindo	que	para	o	ano	que	ven	se	 fará	algo	máis	grande	e	
novo	 que	 o	 que	 están	 pedindo	 vostedes	 Sr.	 Roberto.	 Non	 saben	 	 porque	 se	
empecinan	en	 levar	a	contraria	da	realidade.	Ven	dicir	que	se	copia	a	Festival	do	
Viño,	a	proposta	do	Festival	do	Viño	foi	do	Concello,	é	máis	antes	de	ser	alcalde,	na	
campaña	 xa	 o	 dixeron.	 Vostede	 pode	 dicir	 o	 que	 queira,	 di	 que	 eles	 non	 teñen	
ningún	litixio,	outros	si.	Básicamente	é	dos	adegueiros	porque	participan,	di	que	lle	
contaron	doutra	maneira,	pero	llo	contaron	para	deixar	mal	ao	alcalde.	O	que		non	
ten	dereito	cando	se	falla	ao	respecto,	que	o	ten	feito	esa	persoa	que	non	nomea,	
fixo	declaracións	tratando	de	insultar	a	esta	alcaldía	nos	medios	de	comunicacións.	
Di	 que	 el	 ten	 unha	 folla	 de	 ruta	 e	 tira	 para	 diante	 polo	 ben	 de	Monforte,	 que	 o	
Festival	do	Viño	pertence	ao	Concello	 e	o	organizan	os	 adegueiros,	 este	 ano	non	
pode	ser,	para	o	ano	que	ven	levarase	a	cabo	se	pode	ser.	Fala	da	colaboración	que	
vostede	di,	cando	o	Concello	rexistrou	a	marca	do	Festival	do	Viño	da	Ribeira	Sacra	
de	Monforte,	esa	recurriu	ante	o	Rexistro	de	Marcas	e	Patentes,	pero	este	Rexistro	
deu	 a	 razón	 ao	 Concello,	 gustaríalle	 saber	 porque	 se	 fan	 esas	 tonterías,	 todo	
chegará,	 está	 seguro	 que	 chegará	 aire	 fresco.	 Tamén	 fala	 vostede	 das	 axudas	
recibidas,	 gustaríalle	 saber	 exactamente	 o	 que	 recibiron	 da	 Xunta	 de	 Galicia,	
porque	o	autónomo	normal	cobrou	entre	600	e	1.200,00	euros,	e	ademáis	o	cese	
por	prestación	o	propiciou	o	goberno	de	España.	Dille	a	D.	Roberto	que	debería	de	
saber	 que	 o	 Concello	 non	 ten	 obrigación	 legal	 de	 dar	 ningún	 tipo	 de	 axudas,	 a	
Xunta	de	Galicia	si,	neste	caso.	Dille	a	D.	Germán	que	non	sabe	se	se	deu	conta,	que	
aínda	se	trae	aquí	unha	partida	de	remanentes	para	axudas,	así	que	as	axudas	hai	
que	dotalas	orzamentariamente,	cando	entren	en	vigor,	si	se	poderán	pagar,	polo	
tanto	 non	 veñen	 tarde,	 é	 o	 primeiro	 pleno	 ordinario	 para	 traer	 os	 remanentes,	
estas	cousas	deberían	quedar	aclaradas	para	quenes	escoiten	o	pleno.		
	
Sometido	 o	 asunto	 a	 votación	 apróbase	 rexeítase	 por	 maioría	 con	 dez	 votos	 en	
contra	dos	 concelleiros/as	do	Grupo	Municipal	 Socialista,	 tres	votos	 a	 favor	 	 dos	
concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	 do	 Partido	 Popular	 e	 dúas	 abstencións	 dos	
concelleiros	do	Grupo	Mixto.	
	
	
6º.-	 MOCIÓN	 DO	 PARTIDO	 POPULAR	 PARA	 EVITAR	 FUTURAS	 CONTROVERSIAS	
COMO	A	SUSCITADA	POLAS	PROBAS	DE	ACCESO	Á	POLICÍA	LOCAL.		
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O	ditame	é	desfavorable	á	moción,	con	seis	votos	en	contra	dos	concelleiros/as	do	
Grupo	municipal	 socialista,	 dous	votos	 a	 favor	da	 concelleira	 e	do	 concelleiro	do	
Grupo	Municipal	Popular	e	dúas	abstencións	dos	concelleiros	do	Grupo	Mixto.		
	
Transcríbese	o	acordo	que	figura	na	moción:	
“1.	Que	se	adquira	o	compromiso	por	parte	de	este	equipo	de	goberno,	que	representa	
e	dirixe	esta	institución,	para	que	nas	súas	actuacións	obre	de	maneira	transparente	
e	ética,	sen	dar	lugar	a	rumores	de	fraude	como	o	mencionado	coas	probas	da	policía	
local,	e	demostre	así	máis	inquedanza	polos	dereitos	dos	cidadáns.	
2.	Dado	o	resultado	sen	éxito	das	probas	realizadas,	e	 trala	controversia	 suscitada,	
que	 se	 aprobe	 a	 devolución	 do	 importe	 das	 taxas	 a	 todos	 os	 aspirantes	 ou	 se	
compensen	coas	que	se	deban	cobrar	polas	novas	probas.”.	
	
	
De	seguido	prodúcense	as	seguintes	intervencións:	
	
Intervén	Dª	Katherinie	Varela	dicinco	que	na	conclusión	da	moción	anterior	falaba	
que	o	Concello	non	ten	obrigacion	legal	de	pagar	as	axudas,	pero	está	na	obrigación	
moral.	 Cando	 un	 goberna	 e	 dirixe	 unha	 organización	 pública,	 non	 soamente	 ten	
que	 traballar	 conforme	 á	 normativa,	 tamén	 ten	 que	 traballar	 conforme	 aos	
principios	morales	e	éticos,	determinadas	circunstancias	teñen	que	estar	por	riba	
das	normas.	Da	lectura	a	moción	presentada.		
	
Intervén	 D.	 Emilio	 José	 Sánchez	 dicindo	 antes	 de	 nada	 que	 este	 ditame	 foi	
desfavorable.	Con	respecto	a	este	punto	hai	que	fuxir	de	polémicas	e	traballar	en	
aras	 de	 pensar	 que	 isto,	 en	 perspectiva,	 foi	 un	 erro,	 fíxose	 con	 toda	 a	 bondade	
dentro	 da	 legalidade,	 é	 certo	 que	 había	 un	 porcentaxe	máis	 alta	 de	 aprobar,	 era	
máis	probable	que	dunha	competencia	de	280	que	aprobesen	tres.		
O	 punto	 número	 un	 da	 iniciativa	 ten	 unha	 declaración	 de	 intencións	 que	 sería	
apoiable,	 pero	 esta	 iniciativa	 ten	 a	 súa	 dúbida	 o	 de	 se	 o	 punto	 número	 dous	
devolver	o	importe	das	taxas,	se	é	legal	ou	non,	neste	punto	hai	que	ser	cautos,	sen	
un	 informe	 de	 Intervención	 ou	 Secretaría.	 Fala	 de	 que	 ao	 mellor	 habería	 que	
buscar	 outras	 fórmulas,	 pero	 se	 algunhas	 das	 persoas	 que	 estaban	 inscritas	 no	
primeiro	 proceso,	 	 se	 habería	 algunha	maneira	 de	 que	 as	 taxas	 non	 as	 pagaran,	
ignora	se	ten	unha	legalidade	ou	soporte	xurídico	para	que	se	poda	facer.		
	
Intervén	D.	Jaime	Germán	dicindo	con	base	no	éxito	obtido,	se	o	volverían	facer.	Di	
que	entenden	que	é	un	erro.	Sinala	que	non	saben	se	é	esa	soberbia,	se	é	a	forma	de	
actuar	 da	 alcaldía.	 Fala	 de	 que	 a	 preguntas	 no	 Pleno	 anterior,	 rápidamente	 dixo	
que	o	cambien	os	demáis,	di	que	se	actúa	con	toda	a	legalidade.	Pero	o	preocupante	
para	a		maioría	dos	monfortinos	fixeron	o	exame	na	academia,	di	que	eles	queren	
ser	 policías	 en	Monforte.	 Sinala	 que	 foron	 a	 comidilla	 de	 toda	 Galicia,	 xa	 dende	
varios	 sindicatos	 se	 encargaron	de	 facer	 unha	 cantidade	 grande	de	publicacións,	
iso	vai	en	decrimento	do	Concello.		
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Intervén	D.	Ibán	Torres	dicindo	que	tal	como	se	expón	na	exposición	de	motivos,	
este	Concello	actuou	conforme	á	Lei,	houbo	oposición	noutros	Concellos	como	no	
Concello	de	Santa	Comba	para	que	todos	puideran	facer	o	curso	na	Escola	Galega	
de	Seguridade.	Vostede	di	que	trae	 iso	aquí	por	cuestións	morais	e	éticas,	 fala	da	
rumorología	non	é	veraz	nin	seria,	vostede	sembra	a	dúbida	nos	exames,	di	que	se	
da	 lugar	 a	 “rumores	 de	 fraude”,	 o	 tribunal	 non	 o	 forman	 nin	 o	 alcalde	 nin	 os	
concelleiros,	non	sabe	que	tal	lles	sentará	que	vostede	fale	de	fraude	nos	exames.	
Devolver	 as	 taxas	 do	 exame	 non	 é	 conforme	 a	 lei,	 existe	 un	 informe	 xurídico.	 A	
actuación	 do	 goberno	 municipal	 está	 presidida	 pola	 transparencia,	 fala	 do	 ex	
alcalde	de	Finisterre.	Na	súa	exposición	fala	dunha	pregunta	retórica,	dicindo	que	
os	aspirantes	non	puideron	ir	aos	exames,	o	que	fixeron	foi	elixir	presentarse	a	un	
ou	a	outro.	Di	que	se	trata	de	manipular	a	realidade.	Observa	que	ten	confusión	co	
que	 fai	 o	 Partido	 Popular	 e	 o	 Concello	 de	 Monforte.	 Non	 sexa	 vostede	 a	
propagadora	do	fraude,	o	que	di	moi	pouco	dunha	persoa	que	aspira	a	gobernar	un	
Concello.	Que	opinión	poden	ter	os	monfortinos	dunha	persoa	que	quere	chegar	ao	
goberno	 e	 presentan	mocións	 con	 rumorología?	 Entenderá	 vostede	 que	 non	 van	
votar	a	favor.		
	
Intervén	Dª	Katherinie	Varela	di	 que	 ela	non	os	 acusa	de	 fraude,	 dicindo	que	na	
moción	 expón	que	 vostedes	 actuaron	 coa	 legalidade,	 pero	por	 culpa	de	non	 cam	
biar	a	data	deuse	 lugar	a	eses	rumores,	o	que	sucedeu	foi	unha	vergoña.	Vostede	
actuaron	 sobre	 a	 legalidade,	 e	 o	 di	 na	moción.	 Ser	 tan	 imperativo	 cando	 se	 pide	
cambiar	unha	data	para	poder	acceder	todos	ás	probas,	o	que	provocou	foi	que	as	
prazas	queden	desertas	e	se	teñan	que	repetir.	Parece	que	vostedes	son	os	únicos	
que	 poden	 facer	 política	 no	 pleno.	 Se	 vostedes	 deixan	 de	 facer	 política	 no	 pleno	
tamén	 ela	 deixaría	 de	 facela.	 O	 tema	 do	 punto	 2	 das	 taxas,	 o	 encaixe	 xurídico	 é	
complicado,	pero	do	mesmo	modo	que	un	cando	quere	facer	algo	atopa	a	forma	o	
quere	atopara	excusa.	Di	que	a	moción	é	clara	e	simplemente	de	agora	e	adiante	
deixe	de	actuar	de	forma	tan	caprichosa	e	escoite	máis	aos	cidadáns.		
	
Intervén	 D.	 Emilio	 José	 Sánchez	 di	 que	 xa	 deixou	 claro	 o	 seu	 posicionamento.	
Lembrar	que	as	probas	non	se	quixeron	cambiar	e	agora	hai	que	 facer	outra	por	
ninguén	aprobou	no	primeiro	exame,	e	quén	sae	perdendo	é	Monforte,	porque	se	
ten	menos	tempo,	para	ocupar	esas	prazas	que	tan	falla	fan.		
	
Intervén	D.	Ibán	Torres	dicindoque	non	se	pode	presentar	unha	moción	sobre	un	
rumor	que	di	“rumores	de	fraude”,	isto	non	é	política.	A	xente	pode	dicir	o	que	dea	
a	gana	na	rúa,	vostede	asina	un	escrito	dirixido	á	administración	pública,	vostede	
di	 que	 dar	 lugar	 a	 rumores	 de	 fraude.	 Da	 lectura	 á	 definición	 de	 fraude,	
directamente	está	acusando	aos	funcionarios	dese	tribunal	a	cometer	un	delito.	O	
delito	 o	 podería	 estar	 cometendo	 vostede	 segundo	 o	 Código	 Penal.	 Non	 se	 pode	
acusar	a	unha	administración	pública	de	fraude,	un	fraude	é	algo	moi	serio.		
	
Intervén	Dª	Katherinie	Varela	di	que	ela	está	tranquila	dicindo	que	non	os	acusa	de	
fraude,	dicindo	que	poden	acudir	aos	xulgados.	 Se	o	Partido	Popular	 tivese	claro	
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que	 fixeran	 fraude,	 xa	 houberan	 ido	 aos	 xulgados,	 fala	 do	 capricho	 do	 alcalde.	
Vostede	 interpreta	 Sr.	 Torres	 a	moción,	 o	 capricho	de	non	 cambiar	 a	 data	 deu	 a	
rumores	na	rúa,	igual	ten	que	volver	vostede	á		EXB,	ve	que	non	as	entende,	parece	
que	 non	 lles	 gusta	 recoñecer	 os	 seus	 erros,	 gustaríalle	 que	 o	 equipo	 de	 goberno	
vaise	comprometer	a	escoitar	aos	cidadáns.		
	
Intervén	o	Sr.	Alcalde	dicindo	que	ten	dereito	a	presentar	as	mocións	que	queira,	
vostede	fala	de	“fraude”.	Indirectamente	ten	razón	o	Sr.	Torres,	esa	insinuando	que	
o	Tribunal	cometeu	fraude,	comete	o	fraude	quén	califica,	esa	unha	expresión	que	
utiliza	vostede.	Xa	pode	vostede	explicar,	que	 interese	pode	 ter	dous	 inspectores	
de	Lugo	ou	doutro	sitio,	en	cometer	fraude	aquí	en	Monforte.	Polo	tanto,	di	que	el	
cre	 debe	 ser	 un	 pouco	 máis	 cauta,	 vostede	 é	 un	 pouco	 imprudente,	 é	 unha	
enfermidade	que	se	cura	cos	anos.	Di	que	eles	dende	que	chegaron	a	este	goberno	
atopáronse	 con	 moitas	 vacantes	 na	 Policía	 e	 ademáis	 con	 varias	 prazas	 de	
xubilacións,	hai	un	compromiso	de	completar	a	plantilla	de	Policía,	se	quere	ter	un	
bo	 servizo.	 No	 remamente	 se	 inclúe	 o	 diñeiro	 para	 crear	 unha	 praza	 de	 policía	
máis,	para	chegar	a	cifra	18,	incluidos	os	mandos	e	os	axentes,	18	prazas,	que	son	
as	 prazas	 necesarias	 para	 prestar	 un	 bo	 servizo	 en	 Monforte.	 Vostede	 Dª	
Katherinie	 di	 que	 non	 escoitan,	 de	 momento	 cren	 que	 a	 súa	 valoración	 non	 é	
mellor	 que	 a	 deles,	 cando	 madure	 será	 mellor.	 Os	 aspirantes	 non	 viñeron	 a	
Monforte	porque	non	quixeron,	foi	unha	elección	voluntaria.	Ten	dereito	a	aprobar	
quen	 sexa,	 quén	 promove	 esas	 noticias	 foron	 vostedes	 mesmos,	 di	 que	 el	
francamente	 se	 puxo	 unha	 data	 que	 coincidiu	 coa	 Academia,	 con	 Santa	 Comba,	
porque	a	xente	de	Monforte	quere	traballar	en	Monforte.	Hai	un	dato	que	o	90%	
dos	que	se	presentaron	non	eran	de	Monforte,	é	máis,	os	que	protestaban	era	de	
Coruña	de	Vigo,	de	Santiago	de	Ourense,	e	xa	para	nota	o	seguinte,	chega	un	escrito		
do	Valedor	do	Pobo,	no	que	figuraba	unha	persoa	que	figuraba	que	nin	sequera	se	
había	presentado,	qué	interese	tiña	esa	persoa?	Iso	sí	que	é	para	nota.	Sinala	que	
no	ano	pasado	coincidiron	as	oposición	de	enfermería	en	13	autonomías,	algunhas	
desas	persoas	utilizaron	incluso	avioneta	para	moverse	dunha	autonomía	a	outra,	
iso	por	un	lado,	as	oposicións	a	profesores	coinciden	normalmente	en	todo	o	país,	
e	 que	 polo	 tanto,	 non	 te	 podes	 presentar,	 se	 coinciden	 ocurre	 isto.	 Fala	 das	
oposicións	do	Sergas	e	foron	todas	o	mesmo	día.	Dende	logo	hai	que	ter	inventiva	
para	dicir	nesta	moción	o	que	se	di,	dende	logo	el	está	de	acordo	con	D.	Ibán	Torres	
hai	expresións	de	falar	de	fraude,	esa	é	unha	acusación	grave.		
	
Sometido	o	asunto	a	votación	 rexeítase	por	maioría	 con	dez	votos	en	contra	dos	
concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	 Socialista,	 catro	 votos	 a	 favor	 	 dos	
concelleiros/as	do	Grupo	Municipal	do	Partido	Popular	e	do	concelleiro	D.	 Jaime	
Germán	 Vázquez	 Pérez	 (Grupo	 Mixto-Esperta	 Monforte)	 e	 unha	 abstención	 do	
concelleiro		D.	Emilio	José	Sánchez	Iglesias	(Grupo	Mixto-BNG).	
	
7º.-	 MOCIÓN	 DE	 ESPERTA	 MONFORTE	 SOBRE	 O	 REMATE	 DA	 ESTRADA	 DE	
CIRCUNVALACIÓN	 DE	 MONFORTE	 DENDE	 A	 ESTRADA	 N-120-A	 (NACIONAL	 120	
ANTIGA)	A	N-120.	
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O	ditame	é	favorable	á	moción,	con	un		voto	a	favor	de	D.	Jaime	Germán	Vázquez	
Pérez(Grupo	Mixto)	 e	nove	abstencións	 	dos	 concelleiros/as	do	Grupo	municipal	
Socialista,	do	concelleiro	e	concelleira	do	Grupo	Municipal	Popular	e	D.	Emilio	José	
Sánchez	Iglesias	(BNG-Grupo	Mixto).	
	
Transcríbese	o	acordo	que	figura	na	moción:	
“Instar	 ao	 equipo	 de	 goberno	 a	 iniciar	 os	 trámites	 e	 contactos	 precisos	 coas	
administracións	 implicadas:	 Ministerio	 de	 Fomento	 (N120),	 Xunta	 de	 Galicia	
(circunvalación)	e	Diputación	de	Lugo	(estrada	de	Sober)	para	retomar	o	proxecto	
citado	 e	 acometer	 no	menor	 tempo	 posible	 a	 realización	 do	 tramo	 que	 resta	 a	 N-
120”.	
	
De	seguido	prodúcense	as	seguintes	intervencións:	
	
Intervén	D.	Jaime	Germán	Vázquez	dando	lectura	a	moción	presentada.	Sinalando	
que	 a	 explicación	 é	 bastante	 clara,	 gustaríalle	 que	 se	 remotase	 este	 tema	 da	
circunvalación	para	sacar	os	vehículos	do	centro.		
	
Intervén	D.	Emilio	José	Sánchez	di	que	é	unha	explicación	xa	ven	de	lonxe,	di	que	é	
unha	vía	 xunta	 co	 enlace	do	Porto	 Seco	 coa	N-120,	 quedaría	 a	 cidade	aliñada	en	
termos	 de	 tráfico,	 para	 o	 tráfico	 rodado.	 Di	 que	 algo	 que	 é	 preciso,	 comparte	 a	
necesidade	 desta	 moción.	 Sinala	 que	 hai	 que	 lembrar,	 que	 hai	 que	 rematar	 o	
seugndo	 tramo	da	 ronda	urbana,	 xa	 se	 trouxo	a	este	pleno	o	mobiliario	urbán,	 a	
iluminación,	os	pasos	de	peóns,	dende	que	se	botou	a	andar	fai	dez	anos.	Amosa	o	
seu	voto	a	favor	xa	que	cre	que	algo	necesario,	fala	do	estudio	de	mobilidade	que	é	
algo	imprescindible	para	Monforte.		
	
Intervén	Dª	Katherinie	Varela	di	que	ela	ve	sobre	todo	cando	saen	os	rapaces	do	
colexio.	O	que	lle	gustaría	que	se	aclarase	a	moción	e	a	enmenda	presentada	polo	
PSOE.		
	
Intervén	o	Sr.	Alcalde	dicindo	que	o	PSOE	fixo	unha	enmenda	que	sinala		
“Enmenda	 de	 substitución	 á	 moción	 	 “instar	 ó	 Goberno	 Municipal	 do	 Concello	 de	
Monforte,	a	seguir	realizando	os	trámites	que	xa	ven	facendo	diante	do	Ministerio	de	
Transportes,	 Movilidad	 y	 Agenda	 Urbana	 para	 acadar	 un	 novo	 convenio	 co	 fin	 de	
levar	a	cabo	a	construción	do	tramo	da	ronda	urbana	entre	a	N-120a	e	a	N-120”.			
Se	 vostede	 non	 vai	 apoiar	 se	 se	 vai	 ver	 que	 se	 non	 quere	 a	 enmenda	 non	 a	 van	
apoiar.	 Vostede	 di	 na	 parte	 que	 se	 vota	 iniciar	 os	 trámites	 precisos	 coas	
administracións	 implicadas,	 di	 que	 se	 leva	 tempo	 falando	 coa	 administración	 do	
Estado	para	continuar	isto.		Non	hai	nada	que	negociar	coa	Deputación	e	coa	Xunta	
de	Galicia,	por	iso	se	presentou	a	iniciativa	enmenda	de	substitución,	non	procede.	
O	que	dicia	e	instar	ao	goberno	municipal	para	iniciar	os	trámites,	pero	xa	se	está	
facendo,	quitando	a	Xunta	e	a	Deputación	porque	non	pinta	nada	aquí.	Fala	de	que	
isto	nace	nun	convenio	do	ano	1995,	asinado	por	D.	José	Castiñeira	alcalde,	cando	
entrou	 D.	 Nazario	 Pin	 fixeron	 o	 proxecto.	 Cando	 o	 alcalde	 coa	 demarcacio´n	 e	
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estradas	presentan		o	poroxecto	para	salvar	o	río	a	vía,	montouse	unha	tremenda,	
curiosamente	algún	dos	que	agora	está	protestando	coa	ponte	do	malecón,	que	tiña	
intereses	 en	 Piñeira,	 pódese	 ir	 ás	 hemerotecas.	 Vostede	 debería	 saber	 que	 ese	
proxecto	xa	non	vale,	porque	se	modificou	a	normativa	medioambiental,	e	ademáis	
no	ano	2015,	1	de	outubro	aprobouse	unha	lei	40	de	Réxime	Xuridico	pola	que	da	
un	marxe	de	5	anos	para	que	todos	os	convenios	non	teñan	a	data	da	caducidade	
ou	non	estean	executados	quedan	sen	efecto,	polo	 tanto	ese	 convenio	non	existe	
dende	o	2	de	outubro	do	ano	2020.	Esta	iniciativa	que	trae	vostede	non	se	adapta	a	
nada	disto,	por	iso	se	trae	esa	enmenda	de	substitución.		
	
Intervén	 D.	 Jaime	 Germán	 dicindo	 que	 o	 seu	 descoñecemento	 é	 grande,	 vostede	
non	pode	dicir	que	vaime	pedir	a	min	dos	seus	amigos,	di	que	el	ben	como	voceiro	
dun	 partido	 político,	 di	 que	 el	 non	 fai	 as	mocións.	 Dixo	 vostede	 ese	 día	 o	 15	 de	
setembro	 de	 2016,	 enviamos	 unha	 solicitude	 á	 dirección	 xeral	 de	 estradas	 de	
Galicia,	di	que	el	sabe	que	se	está	traballando,	o	que	non	se	pode	pretender	ás	7	da	
tarde	mandar	dicindo	que	van	presentar	unha	engádeda	porque	el	non	é	Esperta	
Monforte,	 acepta	 de	 todo	 agrado	 que	 lle	 dea	 as	 leccións	 que	 queira,	 non	 pode	
pensar	que	todo	o	que	se	trae	aquí	é	cousa	súa,	non	sabe	se	ao	alcalde	lle	parece	se	
a	 Xunta	 e	 a	 Deputación	 non	 ten	 nada	 que	 ver	 parécelle	 perfecto,	 isto	 é	 pedilo	 a	
quén	corresponda.	Di	que	eles	o	que	queren	é	que	se	inicie	iso	para	un	fin,	todas	as	
outras	cousas,	el	díxolle	á	Sra.	Prada	que	el	non	era	Esperta	Monforte,	di	que	ten	
que	ser	con	48	horas,	senón	non	aceptan	ningunha	engádeda,	isto	non	é	capricho	
del.	Isto	é	importante	para	Monforte.		
	
Intervén	 D.	 Emilio	 Sánchez	 reiterando	 o	 voto	 favorable.	 A	 deputación	
evidentemente,	nun	posible	convenio,	non	sabe	se	 ter	 lugar	ou	non,	a	estrada	de	
Sober,	é	a	Deputación	de	Lugo,	o	mesmo	que	a	propia	Confederación	Hidrográfica,	
en	definitiva,	 tamén	é	certo	inda	que	rexeite	esta	enmenda	se	realmente	se	están	
facendo	eses	trámites	tampouco	se	está	a	perder	o	tempo.		
	
Intervén	Dª	Katherinie	Varela	di	que	isto	é	máis	necesario	que	a	ponte	do	Malecón,	
e	adecuar	a	entrada	do	Polígono.	Di	que	eles	van	votar	a	favor.		
	
Intervén	 o	 Sr.	 Alcalde	 dicindo	 que	 o	 polígono	 vai	 ir	 ben	 e	 mellorará.	 Dille	 a	 D.	
Germán	que	as	enmendas	sempre	se	trouxeron	ao	pleno,	se	repartiran	no	Pleno,	no	
propio	 debate	 se	 chega	 a	 acordos,	 ese	 o	 funcioamento	 democrático	 de	 calquera	
corporación,	 vostede	non	deixar	marxe	para	poder	aprobala.	É	vostede	quén	 ten	
que	dicir	onde	hai	que	mandar	ese	acordo,	a	iniciativa	é	súa,	di	que	vostede	que	se	
inicie,	 xa	 está	 iniciado.	 Dille	 a	 D.	 Emilio	 que	 a	 Confederación	 Hidrográfica	 aos	
efectos	do	Concello	non	ten	que	ver	nada,	unha	vez	post	en	marcha	a	obra,	sería	o	
Ministerio	de	Transportes	quen	tería	que	dirixir	para	pedir	os	informes	sectoriais	
antes	do	inicio	da	obra.	Eles	non	poden	votar	a	favor	disto	tal	e	como	está.	Amosa	o	
voto	en	contra.		
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Intervén	D.	 Jaime	Germán	dando	 as	 grazas	 os	 que	 van	 apoiar	 a	 súa	moción.	 Son	
comparables	os	problemas	dos	partidos	dun		e	doutros?		
	
Intervén	 o	 Sr.	 Alcalde	 dicindo	 que	 non	 dixo	 para	 nada	 que	 vostedes	 teñen	 un	
problema	 como	 partido,	 no	 funcionamento	 institucional	 si,	 pero	 se	 vostedes	
necesitan	dous	días,	se	no	debate	non	poden	chegar	a	un	acordo.		
	
Sometido	o	asunto	a	votación	 rexeítase	por	maioría	 con	dez	votos	en	contra	dos	
concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	 Socialista	 e	 cinco	 votos	 a	 favor	 	 dos	
concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	 do	 Partido	 Popular	 e	 dos	 concelleiros	 do	
Grupo	Mixto.	
	
8º.-	MOCIÓN	DO	PARTIDO	SOCIALISTA	CO	MOTIVO	DA	POSICIÓN	DE	REXEITAMENTO	
Á	 LEI	 8/2021,	 DO	 25	 DE	 FEBREIRO,	 DE	MODIFICACIÓN	 DA	 LEI	 8/2008	 DE	 10	 DE	
XULLO,	DE	SAÚDE	DE	GALICIA.	
O	ditame	é	favorable	á	moción,	con	seis	votos	a	favor	dos	concelleiros/as	do	Grupo	
Municipal	Socialista	e	catro	abstencións	da	concelleira	e	do	concelleiro	do	Grupo	
Municipal	Popular	e	dos	concelleiros	do	Grupo	Mixto.	
	
Transcríbese	o	acordo	que	figura	na	moción:	
“1.-O	rexeitamento	da	Lei	8/2001	de	25	de	febreiro,	de	modificación	da	Lei	8/2008,	
de	 10	 de	 xullo,	 de	 Saúde	 de	 Galicia,	 por	 tratarse	 dunha	 lei	 que	 supón	 un	 ataque	
frontal	contra	as	liberdades	públicas,	restrinxindo	dereitos	e	liberdades,	a	fin	de	que	
sexa	aprobado	por	todos	os	grupos	municipais.	
2.-Dar	traslado	do	acordo	á	Xunta	de	Galicia”.	
	
De	seguido	prodúcense	as	seguintes	intervencións:	
	
Intervén	D.	Ibán	Torres	dando	lectura	a	moción	presentada.		
	
Intervén	D.	 Emilio	 José	 Sánchez	di	 que	 van	 seguir	 o	mesmo	 sentido	de	 voto	que	
tivo	 o	 seu	 grupo	 no	 Parlamento	 de	 Galicia.	 Fala	 de	 cifras	 de	 pacientes	 que	 a	
reforma	 lexislativa	 ,	 responsablidae	 individual,	 restricións	 ,	 sancións,	 non	 se	 fai	
ningunha	 mención	 na	 reforma	 de	 dotar	 persoal	 sanitario.	 Dende	 o	 BNG	 no	
Parlamento	 leváronse	 varias	 enmendas,	 so	 unha	 aceptaron	 so	 a	 de	 revisar	 unha	
linguaxe	sexista,	van	votar	a	favor.			
	
Intervén	 D.	 Jaime	 Germán	 di	 que	 vai	 votar	 a	 favor	 esta	moción.	 Di	 que	 cre	 dita	
pretensión	vai	en	contra	das	persoas,	di	que	Esperta	Monforte	non	está	en	contra	
da	 vacinación.	 Queren	 facer	 unha	 engádeda	 a	 esta	 moción	 	 “instar	 á	 Xunta	 de	
Galicia	 e	 a	 este	 Concello	 a	 facer	 unha	 vixiancia	 rigurosa	 e	 sancionadora	 nas	
competencia	 de	 cada	 un	 ten	 en	 todas	 aquelas	 conductas	 que	 incumplan	 a	
normativa	imposta	polas	autoridades	sanitarias”.	
	
Intervén	 Dª	 Katherinie	 Varela	 dicindo	 que	 o	 seu	 grupo	 pensou	 nin	 entrar	 en	
debate,	estas	son	cuestións	do	Parlamento	de	Galicia,	se	está	debatindo	control	ao	
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seu	goberno,	en	vez	de	facer	control	do	goberno	local.	Dille	a	D.	Emilio	que	cando	o	
seu	partido	lle	envía	unha	moción	a	tira	ao	lixo,	depende	para	que	se	di	unha	cousa	
ou	 outra.	 Hai	 que	 de	 deixar	 de	 facer	 debates	 de	 desviar	 a	 atención	 do	 que	 fai	 o	
goberno	local.	Fala	do	Estado	de	alarma	se	contempla	para	situacións	limitadas	no	
tempo,	é	máis	a	propia	Lei	orgánica	no	seu	artiog	12	fai	unha	ereferncia	as	normas	
das	enfermedades	 infecciosas,	 fala	da	 lei	86	que	é	moi	 xenérica.	Cabe	destar	nas	
conferencias	dde	presidentes	leva	solicitando	esa	reforma	que	se	modifique	esa	lei	
do	 ano	 86	 nacional	 para	 facer	 un	marco	 garantista	 neste	 tipo	 de	 situación,	 polo	
tanto	o	goberno	da	xunta	emite	unha	proposta	e	o	goberno	do	estado	no	contesta.	
Fala	do	estado	de	alarma	que	é	caótico,	cando	goberno	vai	ao	seu	sentido,	dadas	as	
circunstancias	 nas	 que	 se	 están	 e	 non	 hai	 un	 marco	 legal,	 non	 quedou	 máis	
remedio	 que	 modificar	 a	 súa	 norma.	 Se	 esta	 modificación	 se	 é	 inconstitucional,	
primeiro	 pódese	 levar	 ante	 o	 tribunal	 Constitucional,	 están	 os	 trribunais	 para	
decidilo.	 Os	 propios	 xuices	 están	 candsados	 de	 ter	 que	 dar	 explicacións	 a	 estas	
situacións,	dar	seguridade	xurídica,	cousa	que	non	fixo	o	goberno	central.	A	lei	do	
86	é	a	lei	que	regula	a	sanidade	pública,	fala	dun	texto	que	di	“…	podrá	adoptar	as	
medidas	oportunas	para	o	control	dos	enfermos	e	do	medio	ambiente	 inmediato	
así	 como	 as	 que	 se	 consideren	 necesarias.	 …”	 os	 tribunais	 vense	 obrigados	 a	
modificar	 doctrina,	 polo	 que	 fai	 a	 lei	 de	 saúde	 pubíca	 cales	 son	 as	 medidas	
oportunas,	cales	son	ncesarias,	definir	os	dereitos	dos	cidaáns	e	obrigacións,	tanto	
os	cidaáns	e	adminsitracións,	a	obrigatoriedade	da	vacuna	non	é	competencia	do	
Sr.	Feijoo	nin	da	Xunta,	o	que	se	fai	estiupoar	o	marco	normativa,	en	caso	de	que	
considere	dunha	lei	de	rango	superior	a	obrigatoriedade	da	vacuna.		
	
Intervén	D.	 Ibán	Torres	 fala	de	que	o	contido	da	moción	está	ben	claro.	Dende	o	
putnod	 e	 visto	 maís	 elemental,	 di	 que	 non	 cre	 que	 unha	 lei	 autonómica,	 poda	
establecer	este	 tipo	de	 restricións.	A	 sanidade	coidase	de	dotar	de	medios	e	non	
desmantelándoa.	Este	tipo	de	invasión	de	competencias,	para	execute	ti	as	cousas,	
porque	logo	despois	hai	que	usar	os	propios	recursos	e	privar	aos	cidadáns	do	que	
realmente	 lles	 ocupa.	 A	 finalidade	 é	 invertir	 en	 sanidade	 ,	 e	 cre	 que	 a	 lei	 fixo	
méritos	bastantes	para	que	a	proposta	de	aprobe.		
	
Intervén	D.	 Emilio	 José	 Sánchez	 dicindo	 que	 el	 non	 dixo	 nunca	 que	 tiraba	 nada,	
dixo	 que	 aquela	 iniciativa	 se	 lla	 manda	 a	 el	 a	 devolve,	 nada	 tiña	 que	 ver	 cos	
cidadáns	de	Monforte,	 isto	si	ten	con	todo	o	mundo.	Se	non	lle	gusta	defender	ao	
Partido	POpular	cambiase	para	Ciudadanos,	ou	para	o	BNG,	se	hai	qu	efacer	levalas	
aos	plenos	dos	municipios.	A	sanidade	nunha	atención	primaria	asfixiada.	Esta	en	
contra	totalmente	desta	modificación,	independemente	de	que	se	acepte	ou	non	se	
acepte	a	enmenda	da	engádega.		
	
Intervén	D.	Jaime	Germán	di	o	que	quería	que	o	alcalde	utilice	o	Consello	Municipal	
de	Saúde	para	que	utilice	para	a	campaña	de	vacinación.		
	
Intervén		Dª	Katherinie	Varela	di	que	lles	gustaría	que	lle	puxeran	un	día	botaron	
un	 vistazo	 ao	 hospital,	 para	 ver	 as	 deficiencias	 reais	 que	 hai	 no	 hospital	 de	
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Monforte,	 cousa	 que	 eles	 xa	 llas	 trasladaron	 ao	 goberno	 da	 Xunta.	 Á	 única	 que	
alguén	se	achegou	foi	D.	Emilio	cando	trouxo	o	tema	da	UCI,	cando	traen	isto,	que	é	
un	debate	dun	parlamento	autonómico.		
	
Intervén	D.	Ibán	Torres	dicíndolle	que	é	unha	ofensa	aos	cidadáns	pretender	que	
todo	 esta	 fenomenal,	 claro	 que	 se	 ven	 aquí	 a	 facer	 política,	 agora	 que	 isto	 non	
afecta	 aos	 cidadáns	 de	Monforte	 iso	 é	 pasarlle	 da	 raia,	 hai	 que	 ter	 un	 pouco	 de	
rigor.	Aquí	ninguén	quere	facer	política	parlamentaria,	pero	é	un	tema	que	afecta	
aos	cidadáns	deste	Concello.		
	
Intervén	o	Sr.	Alcalde	dicindo	que	ás	veces	se	utilizan	conceptos	que	os	cidadáns	
non	 teñen	 porque	 saber.	 Falar	 da	 autoridade	 sanitgaria	 e	 poñelo	 nunca	 norma,	
sinceramente	 espera	 que	 esta	 norma	 sexa	 recurrida,	 porque	 que	 carguen	 a	 un	
ocncello	como	autoridade	sanitaria,	e	non	pasen	nin	documentos,	material,	nin	de	
ningún	tipo,	porque	unha	cousa	é	que	se	teña	autoridade	en	cousas	en	salubridade	
en	 auga	 potable,	 sobre	 os	 saneamentos,	 limpeza	 viaria,	 pero	 sobre	 a	 patoloxía	
sobre	 as	 enfermidades	 das	 persoas,	 pero	 isto	 de	 que	 vai.	 Este	 alcalde	 vai	 ter	
autoridade	sobre	o	hospital	de	Monforte?	Qué	é	iso	da	autoridade	sanitaria?	O	que	
non	pode	ser	é	despistar	todo,	ademáis	a	policía	autonómica	non	está	para	iso,	un	
pouco	de	seriedade,	os	Concellos	non	poden	con	todo.	Onde	están	os	medios?	Hai	
que	 ser	 serios,	 incluso	 nromativmete	 as	 leis	 que	 consigo	 o	 gasto	 teñen	 que	 ir	
acompañlando	dunha	memoria	 económica,	 como	 se	 vai	 sufragar	 isto,	 quén	 o	 fai,	
onde	está	a	autonomía	municipal.	Di	que	vai	intentar	que	iso	non	vai	para	adiante.	
Xa	dirán	os	xuíces	o	que	teñan	que	dicir,	a	Xunta	de	Galicia	que	estea	perxudicando	
aos	Concellos	máis	pequenos,	como	Sarria,	Monforte,	Verín,	etc.	Este	tipo	de	cousas	
así	á	lixeira	lexisle	quén	as	lexisle	están	mal.		
	
Sometido	o	 asunto	 a	 votación	 apróbase	 	 por	maioría	 con	doce	 votos	 a	 favor	dos	
concelleiros/as	do	Grupo	Municipal	Socialista	e	dos	concelleiros	do	Grupo	Mixto	e	
tres	votos	en	contra	dos	concelleiros/as	do	Grupo	Municipal	do	Partido	Popular.	
	
	
9º.-MOCIÓN	 DO	 PARTIDO	 SOCIALISTA	 CO	 MOTIVO	 DE	 APOIO	 Á	 DEFENSA	 E	
PROMOCIÓN	DA	ESCOLA	PÚBLICA.		
O	ditame	é	favorable	á	moción,	con	seis	votos	a	favor	dos	concelleiros/as	do	Grupo	
Municipal	 Socialista	 e	 catro	 abstencións	 dos	 concelleiros/as	 do	 Grupo	Municipal	
Popular	e	dos	concelleiros	do	Grupo	Mixto.	
	
Transcríbese	o	acordo	que	figura	na	moción:	
“Reforzar	 o	 carácter	 vertebrador	 da	 escola	 pública	 como	 a	 rede	 que	 garante	
plenamente	 o	 dereito	 á	 educación,	 recollido	 na	 Constitución	 española,	 para	 o	 que	
deberán:	

1. Incrementar	o	financiamento	educativo	para	garantir	un	servizo	de	calidade,	
como	suma	de	excelencia	e	equidade,	nas	distintas	etapas	obrigatorias	e	non	
obrigatorias.	
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2. Ampliar	a	oferta	de	actividades	complementarias	e	extraescolares	na	oferta	
educativa	que	atendan	á	formación	integral	do	estudantes.	

3. Seguir	 incrementando	 a	 creación	 de	 centros	 integrados	 de	 educación	 que	
comprendan	 todos	 os	 niveis	 escolares,	 desde	 a	 educación	 infantil	 ao	
bacharelato.	

4. Incrementar	 nos	 centros	 ordinarios	 os	 recursos	 humanos	 e	 materiais	 para	
poder	 atender	 nas	 mellores	 condicións	 a	 diversidade	 e	 ao	 alumnado	 con	
necesidades	educativas	especiais.	

5. Impulsar	o	desenvolvemento	profesional	do	profesorado	e	a	carreira	docente.		
6. Velar	 polo	 cumprimento	 de	 todos	 os	 criterios	 de	 admisión	 e	 equilibrio	 na	

escolarización	 heteroxénea	 do	 alumnado,	 entre	 os	 diferentes	 centros	
educativos	segundo	recóllese	na	LOMLOE.	

7. Fortalecer	a	 intervención	de	 familias,	 profesorado,	alumnado	e	do	 conxunto	
de	a	comunidade	educativa	na	xestión	e	control	dos	centros	públicos	a	través	
dos	órganos	colexiados	de	goberno	e	participación	recollidos	na	LOMLOE.”	

	
De	seguido	prodúcense	as	seguintes	intervencións:	
	
Intervén	Dª	Marina	Mª	Doutón	dando	lectura	á	moción	presentada.		
	
Intevén	 D.	 Emilio	 José	 Sánchez	 dicindo	 que	 esta	 iniciativa	 fala	 de	 países	
occidentales	que	teñen	unha	diferencia	con	respecto	a	España	teñen	unha	maioría	
de	idade	democrática,	da	que	aquí	se	carece	delas.	Di	que	el	partidario	de	que	ten	
que	 haber	 un	 pacto	 nacional	 pola	 educación	 e	 trasladalo	 á	 cada	 comunidade	
autónoma.	Sinala	que	hai	cuestións	como	as	materias	xenéricas	a	lingua,	a	historia	
e	 a	 relixión	 é	 unha	parte	 que	 non	 quere	mover	 un	 centímetro,	 carecemos	 desde	
pacto	a	nivel	de	España,	sen	desprestixiar	a	ningún	poden	estar	os	dous	idiomas,	di	
esto	porque	a	mtateria	en	educación	está	transferido	ás	comunidades	autónomas.	
Realmente	estes	problemas	afectanos	a	Monforte	dunha	forma	importante,	di	que	
ten	 feito	 algunha	 iniciativa	 ao	 respecto,	Monforte	 carece	dunha	garderia	pública,	
que	 se	 está	 sufragando	 parte	 o	 Concello,	 di	 que	 se	 está	 nun	 entorno	 rural	 e	 as	
trabas	que	se	están	poñendo	no	entorno	rural,	 fala	do	colexio	de	Baamonde.	Fala	
dunha	escola	unitaria	de	aldea	e	 iso	estase	 intentando	laminar	as	que	quedan.	Di	
que	 se	 estase	 perdendo	 poboación	 porque	 se	 está	 a	 perder	 eses	 servizos	 no	
entorno	rural	é	un	dereito	básico	do	que	hai	que	invertir	en	sanidade	e	educación.		
	
Intervén	D.	Jaime	Germán	Vázquez	di	que	amosan	o	seu	apoio	no	fondo	e	na	forma.	
Di	que	Esperta	Monfrote	declárase	defensor	dos	 servizos	públicos,	pero	 tamén	é	
certo,	 en	 primeiro	 lugar	 levan	 seis	 anos	 presentando	 un	 montón	 de	 mocións	
tachándooos	 de	 populistas,	 declaración	 de	 intencións,	 e	 casualmente	 ten	 visto	
unha	moción	que	sexa	un	brindis	ao	sol,	hoxe	presentan	unha	moción	no	Concello	
para	apoiar	unha	serie	de	puntos	sobre	os	que	o	Concello	non	ten	competencia.	O	
Concello	 si	 que	 ten	 competencia,	 a	 obriga	 do	 mantemento	 e	 conservación	 de	
Educación	 Infantil	 e	 Primaria,	 constan	que	non	 son	poucas	 ás	 veces	 para	 as	 que	
solicitudes	 de	 reparación	 sexan	 atendidas,	 alegando	 o	 Concello	 nalgunhas	 das	



 
 
 
 
 
                                                                                                                                      	SECRETARIA	
 

Pleno	da	Corparación	29.03.2021	
20 

 

ocasións	 que	 non	 son	 as	 competencias.	 	 No	 punto	 2	 existe	 dende	 fai	 tempo	 un	
servizo	 en	 case	 tódolos	 colexios	 denominado	 Plan	 Madruga,	 sufragado	 polas	
ANPAS,	 por	 outra	 banda,	 pedir	 na	moción	 que	 se	 amplie	 a	 oferta	 de	 actividade	
xcomplementarias	e	extraescolares,	no	Conservatorio	e	nas	Escolas	Deportivas	non	
é	raro	que	queden	pequenos	sen	prazas.		
	
Intervén	D.	Roberto	Eireos	di	que	se	está	ante	unha	moción	que	mestura	asuntos	e	
non	entra	a	afondar	ningún	deles	e	non	son	competencia	da	Xunta	de	Galicia.	Fala	
dunha	 moción	 partidista.	 A	 Xunta	 ven	 de	 aprobar	 uns	 orzamentos	 para	 o	
departamento	de	Educación	2.600.000,00	foron	os	esgundos	maiores	do	goberno	
autonómico,	 cun	 incremeento	 do	 6,6%	 conrepect	 ao	 ano	 anterior.	 Estes	
orzamentos	 foron	 aprobados	 sen	 o	 apoio	 dos	 partidos	 da	 oposición.	 Nas	
actividades	 complementarias	 e	 extraescolares	 son	 competencia	 de	 cada	 centro	
educativo,	e	o	equipo	das	actividades	regulado	no	o		artigo	71	do	Decreto	374/96	
do	 27	 de	 outubro	 regualmento	 orgánico	 de	 escolas	 de	 educación	 infantil	 e	
primaria,	por	este	motivo	a	proposta	parece	partir	dun	descoñecemento,	a	Xunta	
de	 Galicia	 aprobou	 un	 protocolo	 para	 as	 actividades	 extraescolares,	 para	 que	 se	
levan	 a	 cabo	 coas	 garantías	 sanitarias.	 A	 Lei	 orgánica	 2/2006	 das	 actividades	
complementarias	que	se	consideren	complementarias	se	realicen	de	forma	que	no	
conformen	discriminación.		
Baixo	o	actual	marco	normativo	do	ensino	público	que	existan	centros	que	teñan	
Educación	 Infantil,	 Primeira,	 ESO	 e	 Bacharelato.	 Fala	 do	 decreto	 229/2011	 polo	
que	regula	a	atención	á	diversidade	do	alumnado	galego.	A	atención	á	diversidadde	
non	se	entende	como	a	atención	duns	poucos,	características	e	necesidades	de	todo	
o	alumnado.	A	Xunta	de	Galicia	esta	última	normativa	conforme	á	diversidade.		
	
Intervén	Dª	Marina	María	Doutón	Rajo	dicindo	que	si	ven	a	conto	esta	moción	que	
sí	afecta	a	todas	as	personas,	a	Educación	é	un	pilar	básico	da	nosa	sociedade,	se	
temos	uns	rapaces	ben	formados	teremos	unha	sociedade	que	medrará.	En	España	
non	se	chegou	a	un	pacto	que	case	 foi	posible	con	Gabilondo,	por	desgraza	nesta	
cultura	 a	 educación	 igual	 que	 na	 sanidade	 estase	 a	 convertir	 nunha	 pelota	 para	
facer	política,	en	canto	á	lingua	cando	gobernaba	o	bipartito	non	había	problemas	
coa	 lingua,	 evidentemente	 fala	 da	 relixión,	 que	 é	 independente,	 e	 nas	 	 escolas	
estase	a	dar	a	relixión	católica.	En	canto	á	historia,	parece	que	non	ineresa	que	se	
coñeza	moito	a	historia	en	moitos	aspectos.	Di	que	dende	o	Concello	estase	detrás	
de	 conseguir	 esa	 Galiña	 Azul.	 En	 canto	 ás	 escolas	 rurais,	 evidentemente	 debería	
haber	máis	 o	 problema	 é	 que	 non	 hai	 pequenos.	 En	 canto	 ás	 ratios,	 son	moitos	
menores	 que	 antaño,	 cada	 vez	 se	 teñen	máis	 nenos	 con	 necesidades	 educativas	
especiais.	Hai	que	tratalos	da	mellor	forma	posible,	non	chega	o	persoal	de	apoio.	
Este	é	burocracia	pura	e	dura.			
	
Intervén	D.	Emilio	José	Sánchez	di	que	xa	explicou	o	posicionamento	do	BNG	con	
respecto	á	Educación.		
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Intervén	 D.	 Jaime	 Germán	 Vázquez	 di	 que	 a	 spera	 gustaríalle	 que	 o	 Concello	
ampliara	 as	 prazas	 da	 Gardería	 Municipal,	 tendo	 que	 matricular	 aos	 cativos	 en	
Concellos	 limítrofes,	 fala	dos	avances	do	Concello	que	 leva	realizando	neste	tema	
en	 relación	 coas	 necesidades	 especiais	 para	 nenos/as.	 Fala	 da	 chegada	 de	
extranxeiros	que	non	dominan	a	lingua,	e	se	pregunta	se	o	persoal	asignado	para	o	
servizo	de	Servizos	Sociais	é	suficiente	para	estas	necesidades.	Fala	das	condicións	
laborais	dos	traballadores	do	Conservatorio.		
	
Intervén	D.	Roberto	López	 	dicidno	que	simplemente	ogallá	Marina	puidera	estar	
diante	de	tantos	nenos.		
	
Intergvén	Dª	Marina	Mª	Doutón	Rajo	di	que	si	está	nos	Escolapios	e	está	contenta	
nos	Escolapios	esa	protesta	da	que	fala	o	Sr.	Eireos,	di	que	ela	leu	a	Lei	Celaá	e	non	
di	nada	de	pechar	centros	concertados	o	único	que	di	é	que	non	se	cobren	cotas	
extraordinarias	 como	 unha	 maneira	 solapada	 domo	 unha	 maneira	 de	
privatización.	 Di	 que	 en	 canto	 aos	 profesores	 do	 conservatorio	 di	 que	 é	 persoal	
laboral	 do	 Concello	 e	 o	 único	 que	 teñen	 que	 ver	 coa	 Consellería	 de	 Educación	 é	
canto	á	curriculum.	Para	que	participen	as	familias	,	a	familia	participa	no	colexio,	
de	fóra	do	colexio	non	ten	sentido,	o	colexio	un	formador	máis	é	o	que	é.	En	cnato	
de	 ampliar	prazos	de	Gardería	municipal,	 di	 que	 xa	 lles	 gustaría	 ter	 os	 recursos,	
por	iso	están	pedindo	a	axuda	de	ter	unha	garderia	pública.		
	
Intervén	 o	 Sr.	 Alcalde	 dicindo	 que	 xa	 se	 está	 a	 facer	 o	 de	 preocuparse	 do	
mantemento	 dos	 colexios,	 hai	 que	 diferenciar	 o	 mantemento	 cos	 caprichos,	 o	
mantemento	 cando	 se	 estropea	 unha	 porta,	 unha	 persiana,	 etc.	 Ás	 veces	 se	
prantexan	outras	cousas	que	non	proceden,	claro	que	se	fai	o	mantemento,	en	cada	
colexio	público	ten	unha	persoa	pagada	polo	Concello.	Di	vostede	que	se	agasalla	
cun	árbore,	e	quén	vai	podar	aos	colexios	públicos?	Fala	de	que	se	 fixeron	obras	
estructurais	que	non	de	mantemento.	Dille	a	D.	Germán	que	o	Plan	Madruga	é	da	
Xunta,	polo	tanto	que	o	pague	a	Xunta,	hai	Concellos	que	non	o	pagan	porque	 lle	
dan	 unha	 axuda	 para	 pagalos.	 Aquí	 non	 se	 ten	 unha	 gardería	 da	 xunta,	 a	
competencia	da	Educación	Infantil	é	da	Xunta,	bastante	fixo	o	Concello	facendo	un	
esforzo	coa	Gardería	Municipal.	Díganlle	que	pidan	a	quén	teñen	que	pedir,	á	Xunta	
que	é	a	que	ten	a	competencia.	Dille	a	D.	Roberto	que	parece	que	son	os	defensores	
da	escola	pública,	parece	que	agora	 son	eles	os	malos	malísimos.	Di	que	 son	 tan	
malos	 malísimos	 que	 defender	 o	 ensino	 público,	 di	 que	 el	 cre	 que	 nos	 colexios	
concertados	 non	 hai	 que	 poñer	 cotas	 adicionales	 porque	 xa	 cobran	 por	 elo	 os	
colexios,	así	se	iso	é	unha	mala	lei	que	veña	deus	o	vexa.		
	
Sometido	o	 asunto	 a	 votación	 apróbase	 	 por	maioría	 con	doce	 votos	 a	 favor	dos	
concelleiros/as	do	Grupo	Municipal	Socialista	e	dos	concelleiros	do	Grupo	Mixto	e	
tres	votos	en	contra	dos	concelleiros/as	do	Grupo	Municipal	do	Partido	Popular.	
	
Procése	a	votación	da	 inclusión	por	urxencia	da	MOCIÓN	PRESENTADA	POLO	BNG	
PARA	RECLAMAR	Á	CONSELLERÍA	DE	SANIDADE	REFORZO	DE	PERSOAL	NO	CENTRO	
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DE	 SAÚDE	 DURANTE	 O	 PERÍODO	 DE	 VACINACIÓN	 DA	 COVID,	 aprobáse	 por	
unanimidade	a	inclusión	deste	punto	na	orde	do	día.		
	
Transcríbese	a	proposta	da	moción:	
	
“Instar	 á	 Consellería	 de	 Sanidade	 para	 que	 dote	 do	 persoal	 necesario	 para	 xestionar	 a	
seguridade	e	control	deste	espazo	durante	o	tempo	que	dure	a	campaña	de	vacinación”.	
	
De	seguido	prodúcense	as	seguintes	intervencións:	
	
Intervén	D.	Emilio	José	Sánchez	di	que	o	propio	titular	da	moción	xa	o	día.	Di	que	falta	toda	
unha	volta	do	abecedario	que	cren	que	hai	unha	necesidade	urxente,	os	atascos,etc.	Di	que	
é	preciso	antes	de	que	remate	a	vacinación	dos	maiores	de	80	anos.		
	
Intervén	o	Sr.	Alcalde	manifesta	a	vontadade	apoiar	urxencia.		
	
Intervén	 D.	 Emilio	 José	 Sánchez	 dando	 lectura	 a	 moción	 presentada.	 Di	 que	 isto	 ben	
básicamente	xa	que	o	Concello	cedeulle	o	espazo	que	hai	diante	do	aparcamento,	fala	dos	
maiores	de	80	anos,	nunca	o	Centro	de	Saúde	acudiron	probablemente,	fala	de	que	cando	
chaman	danlle	a	hora,	di	que	a	xente	non	coñece	o	sitio,	xa	hai	unha	falla	de	personal	de	
cotío	 no	 Centro	 de	 Saúde,	 onde	 están	 para	 realizar	 as	 vacinacións.	 Fala	 das	 colas	 do	
mostrador	 do	 Centro	 de	 Saúde.	 Di	 que	 non	 se	 pode	 ter	 unha	 parella	 de	 municipais	
pendentes,	fala	de	que	o	persoal	de	protección	podería	facer	unha	vixiancia,	indicándolle	
aos	usuarios	os	que	poden	estacionar,	para	que	haxa	un	tránsito	fluído	e	con	isto	non	ven	
falar	da	problemática	da	vacinación,	fala	dun	problema	que	veu	cos	seus	ollos.	Conta	que	
todos	os	grupos	apoien	esta	iniciativa.		
	
Intervén	d.	Jaime	Germán	apoian	a	moción	presentada.	
	
Intevén	Dª	Katherinie	Varela	dicindo	que	lle	parece	un	tema	urxente,	di	que	non	sabe	quén	
ten	 que	 vixiar	 o	 espazo	 e	 como	 non	 tiveron	 tempo	 suficiente	 para	 ver	 quén	 ten	 as	
competencias,	di	que	se	comprometen	a	trasladar	esta	moción	as	persoas	que	levan	este	
tema	para	que	se	solucionen	as	incidencias.		
	
Intervén	 D.	 Ibán	 Torres	 di	 que	 o	 espazo	 o	 ocupa	 a	 xunta	 de	 Galicia	 quén	 é	 quén	 está	
ocupación	o	servizo.	Di	que	neste	momento	estase	a	realizar	a	vacinación	do	COVID	no	que	
se	 vacinan	 a	 persoas	 de	 Concellos	 limítrofes.	 Di	 que	 existen	 persoas	 que	 continúan	
ocupando	estas	 zonas,	 o	 incivismo	existe	 é	 consultancial	 á	 sociedade	 civil	mesma,	 aínda	
que	afortunadamente	a	maioría	está	mantendo	un	comportamento	excepcional.	Di	que	a	
patrulla	debe	acudir	a	outro	tipo	de	actuacións.	Neste	momento	da	vacinación	é	necesario	
dotar	de	enfermeiros,	para	suplir	as	ausencias,	amosando	o	apoio	a	esta	moción.		
	
Intevén	D.	Emilio	 José	Sánchez	dicindo	que	agradece	os	votos	 favorable.	O	espazo	aínda	
que	é	municipal,	polo	tanto	haberá	tempo	de	se	se	fixeron	ven	ou	mal	as	cousas.	O	que	se	
precisa	 persoal	 que	 favoreza	 o	 estacionamento	 para	 a	 vacinación,	 fala	 do	 persoal	 que	
poida	 axudar	 gardas	 de	 seguridade,	 para	 dar	 información	 á	 xente,	 onde	 ten	 que	 acudir,	
como	ten	que	 facer.	Di	que	se	debe	 levar	a	cabo	e	se	pode	 facer,	dille	a	Dª	Katherinie	se	
vostede	pode	facer	ese	traballo	para	paliar	este	problema	o	agradece.		
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Intervén	 Dª	 Katherinie	 Varela	 di	 que	 noutras	 ocasións	 xa	 alegaron	 falla	 de	 tempo	 para	
preparar,	di	que	é	unha	moción	importante,	pero	manteñen	o	compromiso	de	trasladar	e	
ver	se	se	soluciona.		
	
Intervén	D.	Emilio	José	dicindo	que	o	espazo	non	é	o	máis	axeitado.	
	
Sometido	o	 asunto	 a	 votación	 apróbase	 	 por	maioría	 con	doce	 votos	 a	 favor	dos	
concelleiros/as	do	Grupo	Municipal	Socialista	e	dos	concelleiros	do	Grupo	Mixto	e	
tres	abstencións	dos	concelleiros/as	do	Grupo	Municipal	do	Partido	Popular.	
	
	

PARTE	DE	CONTROL	DA	XESTIÓN	
	
10º.-	 INFORMACIÓN	 ESPECÍFICA	 DE	 RESOLUCIÓNS	 DA	 ALCALDÍA	 (de	 datas	
17.02.2021,	 05.03.2021,	 16.03.2021	 e	 18.03.2021)	 QUE	 LEVANTAN	 REPAROS	 DE	
INTERVENCIÓN	(art.	218	da	Lei	Reguladora	das	Facendas	Locais).		
A	 efectos	 de	 cumprir	 co	 disposto	 polo	 artigo	 218	 da	 Lei	 Reguladora	 das	
Facendas	 Locais,	 segundo	 redacción	 dada	 polo	 artigo	 Segundo.Tres	 da	 Lei	
27/2013,	de	27	de	decembro,	dáse	conta	específicamente	das	Resolucións	que	
foron	adoptadas	con	reparo	e	dos	informes	de	Intervención	que	os	recollen.	
	
11º.-	DACIÓN	CONTA	LIQUIDACIÓN	DO	ORZAMENTO	XERAL	DO	EXERCICIO	2020	DO	
CONCELLO	E	DO	I.M.	DE	DROGODEPENDENCIAS.		
O	 Sr.	 Alcalde,	 cumprindo	 co	 disposto	 polo	 artigo	 42	 do	 ROF,	 dá	 conta	 da	
Resolución	 de	 data	 26	 de	 febreiro	 do	 2021	 de	 aprobación	 da	 liquidación	 do	
orzamento	de	2020	do	Concello	e	do	I.M.	de	Drogodependencias.		
	
12º.-	DACIÓN	DE	CONTA	EXECUCIÓN	TRIMESTRAL	4º	TRIMESTRE	2020.		
O	 Pleno	 queda	 informado	 da	 documentación	 remitida	 polo	 Concello	 ao	
Ministerio	de	Facenda,	a	través	da	Oficina	Virtual	para	a	Coordinación	financeira	
coas	Entidades	Locais,	 a	 efectos	de	 cumprimentar	os	datos	 correspondentes	 a	
este	 Concello	 do	 4º	 trimestre	 de	 2020,	 dos	 previstos	 sobre	 execucións	
trimestrais	das	Entidades	Locais.	
	
13º.-	DACIÓN	DE	CONTA	PERIODO	MEDIO	DE	PAGO	E	MOROSIDADE	4º	TRIMESTRE	
2020.		
Dáse conta do informe de Intervención sobre o periodo medio de pago (PMP) do 4º 
trimestre de 2020, segundo ven definido polo Real Decreto 635/2014. O PMP Global 
resultante do Concello de Monforte de Lemos (en días) é de 4,29 € e	 	 	 	 	a	efectos	de	
cumprir	 co	 disposto	 no	 artigo	 cuarto	 	 da	 Lei	 15/2010,	 preséntanse	 no	 Pleno	 os	
seguintes	 informes,	 tanto	 do	 Concello	 como	 do	 Instituto	 Municipal	 de	
Drogodependencias,	correspondentes	ao	4º	trimestre	de	2020:		
	
-	 De	cumprimento	dos	prazos	de	pago	das	operacións	comerciais.	
-	 De	morosidade.	
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14º.-	DACIÓN	DE	CONTA	PLAN	ORZAMENTARIO	A	MEDIO	PRAZO	PARA	O	PERÍODO	
2021-2024.		
O	Sr.	Alcalde,	cumprindo	co	disposto	polo	artigo	5	da	Lei	Orgánica	 	2/2012	de	
Estabilidade	 Orzamentaria	 e	 Sustentabilidade	 Financieira,	 dá	 conta	 da	
Resolución	de	data	10	de	marzo	do	2021	de	aprobación	do	marzo	orzamentario	
a	medio	prazo	para	o	período	2021-2024.	
	
	
15º.-	ROGOS	E	PREGUNTAS.	
	
Pregunta	 do	 BNG	 relativa	 á	 mellora	 do	 servizo	 de	 augas	 na	 parroquia	 das	
Nocedas		

- Ten	 pensado	 o	 equipo	 de	 goberno,	 facer	 algunha	 xestión	 de	 cara	 a	
solucionar	este	problema?	

	
Resposta	 o	 	 Sr.	 Alcalde	 dicindo	 que	 ningún	 goberno	 quere	 ten	 problemas	 con	
ningún	cidadán,	pero	di	que	hai	que	ver	o	que	di	contrato.	Calquera	ampliación	
de	rede	é	cuestión	da	empresa	concesionaria.	Pero	di	que	é	de	xustiza	recordar	
que	este	ramal	púxoxe	no	primeiro	mandato	do	goberno	do	BNG,	e	esa	tubería	
daquelas	parece	que	servía,	porque	iso	non	ven	de	arriba	da	parroquia,	hobuo	
que	poñela	dende	outro	lado,	depois	agasallaron	os	contadores,	a	realidade	é	a	
que	é,	púxose	naquela	etapa	e	so	nesas	casas.	Cando	se	puxo	a	auga	de	verdade	
púxose	en	toda	a	parroauia	e	coa	presión	que	ten	que	ter,	 	di	que	se	trasladará	
isto	a	Aqualia.		
	
Rogo	do	BNG	relativo	á	mellora	na	recollida	de	lixo	na	rúa	Castelao	

- Que	 o	 goberno	municipal	 se	 dirixa	 á	 empresa	 concesionaria	 de	 cara	 a	
solucionar	este	problema.	

- 	
Resposta	o	Sr.	Alcalde	dicindo	que	 tome	nota	o	ocncelleiro	de	servizos,	di	que	
300	metros	o	mide	a	rúa	completa,	e	iso	é	o	que	está	establecido	no	contrato,	as	
persoas	non	teñen	que	andar	máis	de	200	metros	para	depositar	o	lixo.	Di	que	
todas	as	maneiras	o	mirarán	se	unha	solución	posible,	300	metros	non	o	hai	en	
ningún	caso.		
	
Rogo	do	Partido	Popular	relativo	ao	estado	de	abandono	de	 fincas	situadas	na	
zona	 de	 Cobas,	 Catro	 Ventos	 e	 no	 mesmo	 centro	 de	 Monforte	 rúa	 Miguel	 de	
Cervantes.		
	 -Actuar	 sobre	 estas	 fincas	 segundo	 a	 normativa	 vixente	 notificando	 a	
imposición	da	 limpeza	das	 fincas	 aos	 propietarios,	 en	 caso	de	non	proceder	 a	
súa	limpeza,	actuando	o	Concello	repercutindo	os	gastos	aos	propietarios,	e	todo	
isto	antes	de	que	dé	comezo	a	tempada	de	incendios.	
	
Resposta	o	Sr.	Alcalde	dicindo	que	no	barrio	de	Cobas	di	que	está	nunha	 finca	
rústica,	en	canto	a	de	Miguel	de	Cervantes,	efectivamente	hai	silvas	na	rúa	que	é	
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ao	final	da	rúa,	e	a	finca	de	Catro	Ventos	é	unha	maleza.		Di	que	falará	co	técnico	
de	medio	ambiente.		
	
Rogo	do	Partido	Popular	relativo	á	rúa	Uxio	Novoneira	
	 -Que	se	proceda	ao	arranxo	da	rúa.		
	
Resposta	o	Sr.	Alcalde	que	esta	rúa	e	unha	pista	da	Confederación	Hidrográfica	e	
segundo	a	 lei	a	 teñen	que	manter	os	regantes.	Enviarase	unha	comunicación	á	
Confederación	Hidrográfica	para	proceda	ao	adecentemento	desta	vía.		
	
Pregunta	Esperta	Monforte	sobre	a	rúa	Ferrocarril.	

- Ten	o	Concello	recepcionada	a	obra	da	rúa	Ferrocarril	
	
Resposta	 o	 Sr.	 Alcalde	 dicindo	 que	 o	 proxecto	 da	 rúa	 Ferrocarril	 era	 so	 o	
asfaltado,	non	era	facer	unhas	beirarúas	novas.	Non	se	pode	queixar	un	dunha	
obra	 sen	 estar	 rematada	 referíndose	 ao	 parque	 da	 Compañía,	 dicindo	 que	 a	
mellora	 vai	 ser	 enorme	 en	 relación	 co	 que	 había.	 Di	 que	 a	mesma	 pedra	 que	
aparente	unha	cor	similar	a	outro	se	chove,	cambiar	de	cor.	Di	que	no	campo	de	
San	 Antonio	 unhas	 son	 novas	 e	 outras	 están	 vellas,	 cando	 se	 pisen	 e	 pase	 un	
tempo	estarán	dunha	cor	uniforme.			
	
Rogo	 de	 Esperta	 para	 que	 o	 Concello	 teña	 a	 ben	 rematar	 as	 beiarrúas	 da	 rúa	
Corredoira	confluencia	coa	prolongación	da	rúa	Santa	Clara.		
	
Resposta	o	Sr.	Alcalde	dicindo	que	iso	continuará	así	para	que	a	rúa	Corredoira	
sexa	de	dobre	dirección.		
 

Remata	a	sesión	sendo	ás	once	horas	e	dezáseis	minutos	do	mesmo	día.	De	todo	o	
que	antecede,	eu	Secretario,	dou	fe.		

Vº	e	Pce	

O	ALCALDE	


