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ACTA	DA	SESIÓN	EXTRAORDINARIA	DO	PLENO	DA	CORPORACIÓN	DO	27	
DE	AGOSTO	DO	2020	

	 	
							No	Salón	de	Plenos	da	Casa	do	Concello	de	Monforte	de	Lemos,	o	día	vinte	
e	 sete	 de	 agosto	 do	 dous	 mil	 vinte,	 	 reúnense	 os	 membros	 do	 Pleno	 da	
Corporación	 co	 obxecto	 de	 celebrar	 sesión	 extraordinaria	 convocada	 para	
dito	día	vinteunha	horas	,		dando	comezo	ás	vinte	horas	e	vinte	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,	 Dna.	 Pilar	 Espinosa	 Novelle,	 D.	 José	 Luis	 Losada	 Fernández,	 Dna.	
Marina	Mª	 	Douton	Rajo,	Dna	Regina	López	Arias,	D.	Guillermo	Díaz	Aira,	Dna.	
Margarita		López	Rodríguez	e	D.	Miguel	Tomé	López.		

	
Grupo	 Municipal	 do	 Partido	 Popular:	 Dna.	 Katherinie	 Varela	 Fernández,	
Victor	Manuel	Rodríguez	López.		

	
Grupo	Mixto:	

	
Bloque	Nacionalista	Galego:	D.	Emilio	José	Sánchez	Iglesias		
Esperta	Monforte:	Dna.	Mª		Isabel	García	Díaz.	
	
Interventor:	D.	Manuel	Vázquez	Fernández.		
Secretario:	D.	José	Antonio	Mourelle	Cillero,			que	dá	fe	do	acto.	
	
Non	asisten	os	concelleiros	D.	José	Manuel	Mougán	Sobredo,	D.	Roberto	Eireos	
Saez	e	D.	Manuel	Rodríguez	Martínez.		
 
O	Sr.	Alcalde	abre	a	sesión	e	dispón	que	se	proceda	a	tratar	os	asuntos	da	orde	
do	día.	
	
MOCIÓN	 DO	 GRUPO	 MUNICIPAL	 DO	 PP	 E	 DE	 D.	 JAIME	 GERMÁN	 VÁZQUEZ	
PÉREZ	 (GRUPO	 MIXTO)	 PARA	 O	 RESTABLECEMENTO	 DO	 SERVIZO	
FERROVIARIO	NA	ZONA	SUR	DE	LUGO.	
 

Intervén	Dª	Katherinie	Varela	antes	do	inicio	da	exposición	da	moción	solicita	que	
non	 se	 remunere	 este	 pleno	 extraordinario,	 contestando	 o	 Sr.	 Alcalde	 que	 teñen	
que	pedilo		por	escrito.		
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Segue	coa	súa	intervención	dando	lectura	á	moción,	na	súa	expositiva	solicita:	

1. Esixir	 ao	Ministerio	 de	Transportes,	Movilidad	 y	Agencia	Urbana	que	non	
utilice	 a	 situación	 derivada	 da	 covid-19	 como	 escusa	 para	 incidir	 na	
discriminación	 ferroviaria	 que	 padece	 a	 nosa	 Comunidade,	 en	 xeral,	 e	 en	
especial,	a	Zona	Sur	da	provincia	de	Lugo.	

2. A	tal	efecto,	demandar	o	restablecemento	inmediato	de	todos	os	Servizos	de	
tren	 que	 foron	 suprimidos,	 nomeadamente,	 a	 restitución	 e	 mesmo	
ampliación	 de	 frecuencias	 entre	 Lugo-Monforte-Ourense	 e	 con	 outros	
puntos	de	España	como	Madrid	e	Barcelona,	entre	outros.		

3. Incrementar	o	cadro	de	persoal	de	maquinistas	e	dotar	do	persoal	necesario	
os	servizos	ferroviarios	que	se	prestan	nestas	liñas	co	obxectivo	de	ofrecer	
un	transporte	de	tren	de	calidade	aos	usuarios.	

4. Retomar	 o	 compromiso	 adquirido	 polo	Goberno	 de	Mariano	Rajoy,	 sendo	
ministro	 Iñigo	 de	 la	 Serna,	 para	 a	 modernización	 da	 liña	 entre	 Lugo	 e	
Ourense	 que	 achegue	 aos	 cidadáns	 da	 provincia	 as	 vantaxes	 da	 alta	
velocidade.	 A	 tal	 efecto,	 recuperar	 a	 programación	 de	 actuacións	 e	 o	
cronograma	que	deixou	encamiñado	o	Goberno	do	Partido	Popular	para	a	
modernización	e	redución	dos	tempos	de	viaxe,	coa	axilización	da	execución	
das	variantes	de	Canaval	e	Oural	e	a	electrificación	e	mellora	das	vías.		

Intervén	D.	 Jaime	 Germán	 Vázquez	 di	 que	 van	 defender	 o	mellor	 para	Monforte	
esta	moción	de	ter	cumprimento	melloraría	esta	cidade.	De	xeito	 importante	que	
vostedes	non	permitan	que	entrará	no	pleno	de	xuño,	abusan	da	maioría	absoluta	e	
as	súas	proostas	entran	por	urxencia	xustificadamente	e	inxustificandamente,	con	
elegencai	 e	 actdivude	 postivia	 no	 fondo	non	 facemos	 nada	mais	 que	 facer	 o	 que	
facemos.		

Intervén	 D.	 Emilio	 José	 Sánchez	 Iglesias	 manifesta	 que	 o	 vai	 definir	 que	 maña	
ningún	 iluminado	 diga	 na	 prensa	 que	 o	 BNG	 está	 en	 contra	 dos	 servizos	
ferroviarios	 de	 Monforte.	 Di	 que	 defenden	 os	 servizos	 púbicos	 de	 calidade.	 	 O	
primer	punto	é	un	brindis	ao	sol,	o	número	2	é	unha	demanda	igual	que	o	punto	3	
que	xa	se	votou	nesta	cámara	cando	a	presentación	a	plataforma	do	ferrocarril	e	os	
trenes	 que	 se	 están	 perdendo	 é	 unha	 perda	 para	 a	 nosa	 cidade,	 xa	 se	 foron	
perdendo	nos	derradeiros	anos,	non	sabe	a	que	anos	se	refiren,	se	foron	perdendo	
paulatinamente,	 independentemente	 quén	 gobernara.	 Unha	 cousa	 é	 defender	 os	
servizos	 ferroviarios	 e	 outra	moi	 distinta	 é	 a	moción	 do	 Partido	 Popular	 que	 se	
trae,	 pide	que	 se	 vote	por	puntos	 esta	moción,	 di	 que	 votaría	 o	punto	1,	 2	 e	 3	 a	
favor,	se	se	quere	defender	os	servizos	ferroviarios	pero	é	incompatible	con	votar	a	
favor	do	punto	4.	Di	que	quere	lembrar	fai	un	ano	no	plneo	d	esetmebro	do	2019,	
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trouxo	 unha	 moción	 nesta	 cámara	 relativa	 aos	 apeadeiros	 e	 o	 Partido	 Popular	
abstívose,	pero	foi	que	dixo	que	se	non	había	persoas	para	que	ían	parar	os	trens.		

Intervén	D.	Ibán	Torres	dicindo	que	non	sabe	a	que	se	refire	exactamente	sobre	o	
cronografma	porque	 foi	 o	da	parálise.	O	 exemplo	de	moderacio´n	 e	boa	 xestio´n,	
resulta	 que	 eixou	 sen	 executar	 o	 51%das	 inversións	 previstas,	 unha	 auténtica	
barbaridde	de	diñeiro	que	perderon	todos	os	galegos.	Falan	de	irregularidades	que	
reclamaron	moitos	contratistas	sobre	80	muillóns	de	euros.	Calar	canda	gobernan,	
e	Ana	Pastor	paraliza	o	AVE,	resulta	que	non	había	xente	por	 iso	se	suprimen	os	
trnes.	Di	que	este	Concello	non	deixa	de	reclamar	***	.Cando	se	presentou	o	último	
estudo	das	liñas	da	provincia	vostedes	non	asistiron,	non	sabe	se	non	teñen	nada	
que	 aportar	 o	 non	 precisan	 nada.	 Di	 que	 o	 virus	 segue	 aí	 e	 a	 prudencia	 no	
transporte	 é	 obrigada,	 físexe	 nas	 competencias	 da	 Xunta	 e	 dese	 un	 paseo	 polo	
Xulgado	 para	 ver	 como	 están.	 Os	 servizos	 púbicos	 teñen	 que	 dar	 servzio	 ás	
necesidades	 reais	 dos	 usuarios,	 vostedes	 non	 falan	 do	 transporte	 de	 autobús,	
suprimindo	 liñas	 de	 autobus,	 concursos	 a	 medida	 sen	 importar	 para	 nada	 as	
necesidades	 dos	 cidadáns.	 Fala	 das	 propostas	 do	 Concello	 para	 o	 servizos	 do	
autobús	e	a	Xunta	non	atendeu	ningunha.	Dª	Ana	Pastor	unha	 infraestrutura	que	
estaba	contratda	para	que	o	AVE	chegue	a	Monforte	e	Lugo.	O	informe	do	tribunal	
de	 Contas	 na	 súa	 finsclaización	 2014-2017	 di	 que	 o	 importe	 executado	 foi	 de	
6.400,000	millóns	dun	presupotso	que	ascendeu	a	12.000	millóns	non	executaron	
nen	 a	metade.	 A	 esto	 que	 vostedes	 chaman	 boa	 xestión	 é	 unha	 pena	 de	 xestión.	
Gustaría	 que	 vostede	 reclamasen	 mécicos	 e	 enfermeiros,	 sobre	 todo	 no	 medio	
rural,	 amestraos	 e	 persoal	 de	 apoio	 para	 o	 inicio	 do	 curso,	 	 Residencias	 púbicas	
xestinadas	Di	que	non	sabe	se	feijoó	perdeu	o	tren	a	Madrid,	gañar	non	significa	ter	
a	verdade	absoluta,	o	goberno	do	Concello	non	vai	entrar	nos	xogos	forales.	Di	que	
califica	 o	 contido	 do	 seu	 argumento.	 Para	 rematar	 di	 que	 deberían	 dar	 un	 paso	
adiante	e	unirse	o	PP	e	Esperta	Monforte.		

Intervén	 DªKatherinie	 Varela	 di	 que	 é	 increíble	 que	 vostede	 no	 momento	 da	
campaña	electoral	xa	se	estaban	pedindo	dende	os	sindicatos	do	ferrocarril		xa	se	
pediu,	di	que	ve	ao	conelleiro	do	partido	socialista	non	ao	representante	do	bloque	
nacionalista	galego.	Di	que	fala	de	que	durante	a	pandemia	se	suprimeron	e	son	se	
volverán	a	restablecer.	Di	que	este	ten	que	ser	un	primeiro	paso	de	loita	a	favor	do	
ferrocarril.	Dille	a	D.	iban	que	hai	persoas	que	non	poderon	vir	 	Monforte	porque	
non	houbo	liñas,	o	seu	argumento	D.	Ibán	é	falar	de	Ana	Pastor,	vostede	desvía	a	
atención,	non	sabe	se	cos	xuíces	 lle	 funciona.	 	Di	que	ela	non	se	vai	calar	porque	
algunha	persoa	non	se	esforzara	o	suficiente,	di	que	ela	trae	propuestas	aquí	para	
impulsar	 a	 cidade	de	Monforte,	 hai	que	 coller	o	 touro	polos	 cornos	e	 impulsar	o	
ferrocarril,	di	que	non	sabe	que	futuro	espera.		
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D.	Jaime	Germán	Vázquez	na	mesma	liña	di	que	fala	de	exixir	ao	Ministerio	de	que	
non	haxa	discriminación,	di	que	se	*	non	quere	dicir	que	vaian	aliados	con	eles.	Di	
que	eles	non	veñen	a	entrar	nese	xogo,	di	que	non	entende	postivia	que	pide	o	sr.	
Alcalde,	di	que	el	se	ciñe	o	que	pide	a	moción.	Fala	que	se	eles	presentan	mocións,	
porque	sempre	se	está	co	 fondo	e	as	 formas,	di	que	el	 lle	chama	doutra	maneira,	
pero	quere	ser	igual	de	elegante	e	actitude	positiva.	

Intervén	 D.	 Emilio	 José	 Sánchez	 di	 que	 levan	 bastante	 tempo	 traballando	 na	
reforma	do	 ferrocarril	dixo	que	apoian	os	 tres	primeiros	puntos,	di	que	é	mellor	
sacar	a	basoira,	non	contestou	se	van	votar	a	favor,	o	interese	de	Monforte	pasa	a	
un	segundo	plano,	votemos	por	puntos.	Vertebración	territorial,	ten	moito	que	ver	
coa	 moción	 de	 setembro	 presentada	 polo	 BNG.,	 tamen	 lle	 podemos	 reclamar	 a	
Xunta	 que	 fagan	 cmprir	 as	 competencias	 de	 transporte,	 o	 máis	 importante	 é	 a	
vertebración	 interna,	 cando	nos	 interesa	 collemos	competencias.	Di	que	el	quere	
dicir	que	votarán	a	 favor	dos	 tres	primeiros	puntos,	pero	o	punto	número	catro,	
non.	Polo	tanto,	di	que	se	debe	ser	serios,	o	punto	4	é	incompatible	cos	outros.	

Intervén	D.	Ibán	Torres	dicindo	a	Dª	Katherinie		di	que	o	perxuizo	do	ferrocarril	o	
causaron	 vostedes	 e	 pretenden	 tapar	 as	 vergoñas	 da	 súa	 súa	 xestión	 coa	
propaganda.	 Aos	 xuíces	 di	 que	 profesa	 un	 profundo	 respecto	 por	 iso	 non	 o	
pronuncia	nunca.	Dille	a	D.	Germán	dille	que	non	sabe	é	consciente	d	oque	asina	
aquí	 e	 un	 pleno	 extraordinario	 para	 tratar	 un	moción	do	Partido	Popular,	 o	 que	
non	entende	é	o	que	pida	para	debater	unha	moción	doutro.	Di	que	el	entende	que	
llo	 colocaron	 a	 vostede,	 a	 súa	 predecesora	 pasouse	 toda	 a	 lexislatura	 votando	 a	
favor	 do	 partido	 popular,	 di	 que	 non	 sabe,	 mal	 casa,	 en	 retomar	 o	 compromiso	
adquirido	polo	Goberno	de	Mariano	Rajoy.		

Intervén	Dª	Katherinie	Varela	di	que	unha	cousa	é	que	se	firme	a	convcoatoria	dun	
pleno	extraordinario	e	outra	é	opinar	e	votar.	Di	que	nas	pasadas	eleccións	di	que	
se	fixo	un	mitín	o	Sr.	Feijoo,	di	que	ela	cando	lle	tocou	falar	di	que	ela	dixo	que	ía	
ser	moi	pesada	e	que	 ía	a	esixir	 cousas	para	Monforte,	 con	 isto	o	que	espera	é	o	
mesmo.	Di	 que	 fala	 da	 supresión	dos	 servizos	 ferroviarios	 en	Monforte,	 tamén	 é	
presidente	da	Deputación,	se	é	necesario	se	pode	facer	un	proxecto	en	común,	ter	
un	transporte	é	fundamental.	Acepta	o	voto	por	puntos.	Espera	que	senón	queren	
votar	 que	 fagan	 as	 xestións	 que	 sexan	 necesarias	 porque	 hai	 persoas	 moi	
preocupadas	con	esa	situación.		

Intervén	 o	 Sr.	 Alcalde	 dicindo	 que	 quere	 facer	 unha	 reflexión	 dicíndolle	 a	 Dª	
Katherinie	 que	 o	 Sr.	 Feijoo	 debe	 estar	 temblando	 coa	 súa	 ameaza,	 leva	 tres	
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lexislaturas,	esta	é	a	cuarta,	porque	non	se	acordou	de	Monforte	en	doce	anos,	un	
gobernante	inda	que	non	goberne	nun	sitio	concreto,	debe	facer	cousas	en	todos	os	
sitios.	Se	votou	12	anos	sen	facer	caso,	duda	moito	que	o	faga	agora.	Fala	vostede	
que	 faga	 xestión	 por	 diante	 e	 por	 detrás,	 o	 certo	 é	 que	 vostede	 sabe,	 que	
recentemente	se	aprobou	un	proxesto	para	a	supresión	de	pasos	a	nivel,	que	vai	
significar	 unha	 reorganización	 de	 parte	 importante	 da	 cidade	 e	 mellorando	 as	
comunicacións	 e	 surpimento	 riscos	 en	 dous	 pasos	 a	 nivel	 ,	 eso	 son	 xestións,	
leccións	aquí	o	Partido	Popular	non	as	pode	dar.	Esta	é	unha	moción	tipo	porque	
esta	moción	xa		a	debateu	na	Deputación,	a	van	levar	a	Sarria.	Ten	que	votar	outra	
bronca	 a	 Feijoo,	 a	 Xunta	 de	 Galicia	 no	 ano	 2013,	 deixou	 de	 subvencionar	 varias	
liñas	 de	 ferrocarril	 e	 quitounas,	 esa	 é	 maneira	 que	 ten	 o	 Sr.	 Feijoo	 de	 apoiar	 o	
ferrocarril.	 Debería	 de	 ser	 un	 pouco	máis	 prudente	 o	 que	 escribe	 noutros	 sitios	
non	a	beneficia	nada.	Di	que	el	non	di	o	que	vostede	di,	di	que	el	non	fala	cousas	
persoais.	 Vostede	 sabe	 os	 que	 participantes	 nos	 debates	 non	 hai	 dereito	 de	
alusións.	Se	non	o	entende	é	o	seu	problema.		

Esta	moción	non	é	para	Monforte	é	unha	moción	para	o	Partido	Popular.	o	pleno	da	
deputación	e	o	do	Concello	so	se	diferencia	nun	día.	Na	Deputación	tiveron	tempo	
en	 levar	a	moción	ao	pleno	e	no	Concello	non,	onde	está	a	urxencia.	 	Dille	ao	Sr.	
Germán	que	é	moi	libre	de	facer	o	que	queira,	vostede	francamente	tampouco	está	
tan	 lonxe	 do	 Partido	 Popular.	 Dille	 que	 están	 criticando	 porque	 din	 que	 fan	
demasiados	asfaltos,	di	que	non	se	pode	ser	cidade	para	algunhas	cousas	e	aldea	
para	outras,	Monforte	 ten	que	ser	cidade,	di	que	van	capacidade	de	 traballo,	boa	
xestión,	 e	 solucionan	 os	 problemas	 de	 saneamento	 de	 mobilidade,	 e	
transportes,etc.	 	 Di	 que	 cando	 se	 critica	 hai	 que	 criticar	 con	 argumentos	 porque	
non	se	sosteñen.		

A	votación	se	realiza	por	puntos:	

Punto	 1,	 catro	 votos	 a	 favor	 dos	 concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	 Popular	 e	
Grupo	 Mixto	 e	 dez	 votos	 en	 contra	 dos	 concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	
Socialista,	quedando	rexeitado	por	maioría	este	punto.		

Punto	 2,	 	 catro	 votos	 a	 favor	 dos	 concelleiros/as	 do	 Grupo	Municipal	 Popular	 e	
Grupo	 Mixto	 e	 dez	 votos	 en	 contra	 dos	 concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	
Socialista,	quedando	rexeitado	por	maioría	este	punto.		

Punto	 3,	 catro	 votos	 a	 favor	 dos	 concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	 Popular	 e	
Grupo	 Mixto	 e	 dez	 votos	 en	 contra	 dos	 concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	
Socialista,	quedando	rexeitado	por	maioría	este	punto.		
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Punto	4,	dous	votos	a	favor	dos	concelleiros/as	do	Grupo	Municipal	Popular,	unha	
abstención	de	D.	Jaime	Germán	Vázquez	Pérez	(Esperta	Monforte!)	e	once	votos	en	
contra	 dos	 concelleiros/as	 do	 Grupo	 Municipal	 Socialista	 e	 de	 D.	 Emilio	 José	
Sánchez	Iglesias,	quedando	rexeitado	por	maioría	este	punto.		

	
						Non	habendo	máis	asuntos	a	tratar,	o	Sr.Alcalde-Presidente	levanta	a	sesión	
sendo	 as	 nove	 horas	 e	 dezanove	minutos	 do	mesmo	 día,	 de	 todo	 o	 cal,	 como	
Secretario,	certifico.	
	
							Vº	e	pr.	
					O	Alcalde,		

	

 

	


