Concello de Guitiriz

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

PLN/2019/2

O Pleno

Ordinaria

Data

28 de marzo de 2019

Duración

Desde as 19:35 ata as 21:48 horas

Lugar

Sala de sesións da Casa Consistorial

Presidida por

Regina Polín Rodríguez

Secretario

Rafael José del Barrio Berbel

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

33860503H

Carlos Plácido Buján López

SÍ

76580439F

Daniel Díaz Méndez

SÍ

33852173Z

Francisco José Penas Pardo

SÍ

33852423B

JOSE FERREIRO FERNÁNDEZ

NON

33621263R

Jesús Veres Vázquez

SÍ

35105471L

Jordi Blengua Penedo

SÍ

76576132R

José Manuel Saa Devesa

SÍ

32822479F

Laura Ageitos Miragaya

SÍ

33844142X

María Manuela Carballeira García

SÍ

76577601K

Monica Vázquez Lago

SÍ

76571390C

Pedro Pérez Fanego

SÍ
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Tipo Convocatoria

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

ACTA DO PLENO

Rafael José del Barrio Berbel (2 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 27/05/2019
HASH: 1c52a84b8a37eb6c22559befedc1ffd1

Regina Polín Rodríguez (1 de 2)
Alcaldesa de Guitiriz
Fecha Firma: 27/05/2019
HASH: ed4c533f22534ac6a571ebb0ca5555a9

ACTA

Concello de Guitiriz
33803021J

Regina Polín Rodríguez

SÍ

33826774F

Xosé Lois González Souto

SÍ

33843554C

Xosé María Teixído Nuñez

SÍ

Escusas de asistencia presentadas:
1. JOSE FERREIRO FERNÁNDEZ:
«Ausencia xustificada»

Aprobación da acta da sesión anterior de data 31/01/2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Sometida a votación a acta da sesión anterior de data 31/01/2019 é aprobada por
unanimidade.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

A) PARTE RESOLUTIVA

ACTA DO PLENO

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre
a sesión, polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do
día

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentim
ento

A proposta de alcaldía ditaminada favorablemente pola comisión informativa de
asuntos do Pleno de data 25/03/2019 é a seguinte:
"Resolución das alegacions pendentes e do recurso de reposición interposto
contra a aprobación definitiva do inventario municipal de vías e camiños.
Expte: 1350/2018.
Por decreto de alcaldía nº 605-2017 de 13/12/2017 seleccionouse á empresa
Proyestegal S.L., como autora da proposta máis vantaxosa para a Corporación no
contrato de “Servizo de Asistencia para a Formación do Inventario de Vías e
Camiños do Concello de Guitiriz” e por resolución da Alcaldía nº 2017-637 de data
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Resolución das alegacions pendentes e do recurso de reposición interposto
contra a aprobación definitiva do inventario municipal de vías e camiños.
Expte: 1350/2018.

Concello de Guitiriz
22/12/2017 acordouse adxudicar a empresa Proyestegal S.L. con CIF B-27159730, e
domicilio social na Rúa Pena do Rei 3 entlo, 27002-Lugo , o contrato de “Servizo de
Asistencia para a Formación do Inventario de Vías e Camiños do Concello de
Guitiriz” conforme ao establecido no prego reguladores da contratación, por un
importe de 24.500,00 € máis IVE de 5.145,00 € (prezo total 29.645,00 €),
formalizándose o contrato administrativo o día 27/12/2017.
Vista a documentación do inventario de vías e camiños presentada inicialmente pola
empresa Proyestegal, S.L. en data 6/11/2018, RE nº 4282.
Vista a Providencia de alcaldía de data 8/11/2018 de incoación de expediente.

Visto o recurso de reposición presentado por dona María José Paz Castro en data
21/01/2019.
Visto o informe da empresa Proyestegal de data 19/02/2019, RE nº 596, de
contestación as alegacións presentadas contra a aprobación inicial do inventario
municipal de camiños que non se estimaron nin desestimaron no acordo plenario de
data 27/12/2018 porque requerían dun estudo pormenorizado, e de contestación ao
recurso de reposición presentado por dona María José Paz Castro.
Visto o inventario definitivo presentado empresa Proyestegal en formato papel e
dixital que refunde o inventario aprobado en data 27/12/2018 coas modificacións
realizadas no informe de data 19/02/2019.
Considerando o disposto na seguinte normativa de aplicación:
— Os artigos 17 a 36 do Regulamento de Bens das Entidades Locais aprobado por
Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño (RBEL en adiante).
— O artigo 86 do Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de
Réxime Local aprobado por Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL
en adiante).
— Os artigos 32 a 35 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das
administracións públicas (LPAP en adiante).
—Os artigos 54 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común (LPA en adiante).
— O artigo 3.3.a) do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o
réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
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Visto o acordo plenario de data 27/12/2018 de aprobación definitiva do inventario de
vías e camiños municipais de acordo co informe da empresa Proyestegal de data
27/12/2018, RE nº 4994/2018.

ACTA DO PLENO

Visto o acordo plenario de data 16/11/2018 de aprobación inicial do inventario de
camiños do seguinte tenero literal, que foi publicado no BOP de Lugo de data
17/11/2018.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

Visto o informe xurídico de secretaría e o informe do técnico de medio ambiente de
data 8/11/2018.

Concello de Guitiriz
— O artigo 21.1.s) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Local (LBRL en adiante).
Conforme ás previsións contidas no artigo 21.1.s) da Lei 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local e o artigo 86 do Texto Refundido das
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local aprobado por Real Decreto
Lexislativo 781/1986, de 18 de abril.
Propoño ao Pleno da Corporación, logo do ditame da comisión informativa
correspondente, a adopción do seguinte ACORDO:

03/12/2018
29/11/2018

4704
4650
4616

18/12/2018
18/12/2018

4872
4873

NOME E APELIDOS
Serafín José Pereira Díaz
Óscar Lameiro Souto
Óscar Lameiro Souto
José Ángel Prieto Paz
María Belen Carballeria Pereira
Albino Fernández Pereira
Albino Fernández Pereira
Víctor Manuel Pérez Martínez
María Soledad Teijido Monterroso
José Celso Freire Rodríguez
José Celso Freire Rodríguez
José Celso Freire Rodríguez
José Celso Freire Rodríguez
José Celso Freire Rodríguez
José Celso Freire Rodríguez
Purificación López Gil
Daniel García Picazo en
representación de Belen Gato
Gomez
Bernardo Rodríguez Paz
Jesús María Gayoso Vázquez
Segundo Villar Canelo en
representación de Soledad
Loureiro Gonzalez
Segundo Villar Canelo en
representación de Remedios

Resultado
Aceptada
1 Denegada, 1 Aceptada
Aceptada
Denegada
4 Aceptadas, 1 Denegada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Denegada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Denegada
Aceptada parcialmente

Aceptada
Denegada
Aceptada

Aceptada
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05/12/2018

RE
4853
4850
4847
4798
4749
4744
4743
4735
4734
4733
4732
4731
4730
4729
4728
4707

ACTA DO PLENO

DATA
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
13/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
07/12/2018

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

PRIMEIRO.- Contestar as alegacións presentadas contra a aprobación inicial do
inventario municipal de camiños que non se estimaron nin desestimaron porque
requerían dun estudo pormenorizado de acordo co informe da empresa Proyestegal
de data 19/02/2019, no seguinte sentido:

Concello de Guitiriz

18/12/2018
10/01/2019
27/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
10/01/2019
21/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
18/12/2018
11/01/2019
20/12/2018
20/12/2018
18/12/2018
19/12/2018
26/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
29/11/2018
26/09/2018
31/01/2019
21/01/2019

SEGUNDO.- Estimar o recurso de reposición presentado por dona María José Paz
Castro en data 21/01/2019 contra a aprobación definitiva do inventario, eliminando o
camino co nº14-2101 do inventario de acordo co informe da empresa Proyestegal de
data 19/02/2019.
TERCEIRO.- Aprobar definitivamente o inventario de vías e camiños municipais do
Concello de Guitiriz coas modificacións sinaladas anteriormente. Adxúntase o texto
Concello de Guitiriz
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18/12/2018

Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Denegada
Aceptada
Aceptada
Denegada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Denegada
Aceptada
Denegada
Denegada
Denegada
Aceptada
Denegada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
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18/12/2018

4874
4880
4883
4884
105
5018
4987
4988
98
4951
4952
4955
4895
119
4922
4924
4894
4916
4986
4898
4899
4900
4901
4902
4885
4616
3771
363
248

Aceptada

ACTA DO PLENO

18/12/2018

Loureiro Gonzalez
Segundo Villar Canelo en
representación de Remedios
Loureiro Gonzalez
Maria Pilar Castro Calvo
Victor Manuel Paz Fanego
Victor Manuel Paz Fanego
Angel Fraga Gonzalez
Angela Montes Tome
Anibal Rosende
Anibal Rosende Alvariño
Antonio Fraga Garcia
Jose Maria Otero Vidal
Jose María Otero Vidal
Jose María Otero Vidal
Juan Jose Vidal Sanchez
Luciano Lopez Bergantiños
Maria del Mar Pena Rivas
Maria del Mar Pena Rivas
María Luisa Cabrera Corral
Maria Porto Diaz
Maria Virtudes Garcia Garcia
Ramon Tome Gonzalez
Ramón Tomé González
Ramón Tome Gonzalez
Ramón Tomé González
Ramón Tomé González
Secundino Trinidad Jose
Jesús María Gayoso Vazquez
Lina Mar Pereira Monterroso
Teofila Campo Freire
Maria Jose Paz Castro

Concello de Guitiriz
refundido do inventario resultante en formato dixital.
CUARTO.- Publicar o correspondente anuncio no Boletin Oficial da Provincia de
Lugo, no taboleiro de edictos e na sede electrónica municipal e remitir copia íntegra
do mesmo á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma.

Consideramos pois que si é aprobado pase definitivamente ao Inventario de Vías e
Camiños municipais do Concello de Guitiriz, que se publique no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo, no taboleiro de edictos, na sede electrónica e se remita copia á
Administración do estado e da Comunidade Autónoma e por último que se4 proceda
á Inscrición dos Camiños Municipais no Rexistro da Propiedade de conformidade coa
Lei Hipotecaria, sen prexuízo de que calquera persoa cuxa relación foi denegada
poda interpoñer Recurso Contencioso- Administrativo contra este Concello.
O concelleiro non adscrito di que en primeiro lugar quixera dicir que o 26 de
Novembro do 2015, o meu grupo municipal presentou a “moción para a confección
dun inventario de bens, dereitos e accións do Concello de Guitiriz” porque
entendiamos que é un documento importantísimo que regularizaría a situación
patrimonial e de dereito do Concello ante posibles demandas ou actuacións
respecto dos bens que son ou non son de dominio público. Como así entenden os
lexisladores en considerar xuridicamente a obrigatoriedade de dispoñer as
corporacións locais dun inventario de bens e dereitos calquera que sexa a súa
natureza ou forma de adquisición como di o regulamento de Bens de Entidades
Locais aprobado polo RDL 1372/1986 nos seus art.2 e do 17 ao 36 e Texto
Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local aprobado
polo RDL 781/1986 no seu art. 86.
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De 54 alegacións que se presentaron foron aceptadas 41, foron denegadas 13,
aceptadas parcialmente 1; e o Recurso de Reposición tamén foi aceptado, todo de
acordo aos Reais Decretos Leis e os Regulamentos vixentes.
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Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP di que vista a distinta
documentación do Inventario de Vías e Camiños presentada inicialmente pola
empresa Proyestegal en data 06/11/2018, a Providencia de Alcaldía de Incoación do
Expediente, os Informes Xurídicos de Secretaría e o Informe do Técnico de Medio
Ambiente, todos eles de data 08/11/2018, o Acordo plenario de data 27/12/2018, e
visto o Inventario Definitivo presentado pola empresa Proyestegal que refunde o
inventario aprobado o 27/12/20108, e revisada as alegacións prese4ntadas polos
particulares, e o Recurso de Reposición interposto contra a probación definitiva do
inventario municipal o resultado e o seguinte:

ACTA DO PLENO

QUINTO.- Proceder á inscrición dos camiños municipais no rexistro da propiedade
de conformidade co previsto na lexislación hipotecaria. A tal efecto será suficiente
certificación que, con relación ao inventario aprobado pola respectiva Corporación,
expida o secretario, co visto e prace da Presidencia da Corporación. De
conformidade coa lexislación do catrasto inmobiliario deberán inscribirse no mesmo
os camiños municipais ou partes do mesmo que non figuren en catastro, e dar de
baixa os que non se consideren municipais, comunicando ao Catastro as
modificacións que sexan necesarias."

Concello de Guitiriz
E sen estenderme máis no marco xurídico, o noso grupo sabía perfectamente que o
inventario que había estaba incompleto e estabamos convencidos que se debía
actualizar e incorporar todo o patrimonio viario e ter un documento de primeira
magnitude para a defensa dos intereses do Concello como institución pública e en
favor do interese xeral de todos os veciños.

Este camiño publico esta totalmente abandonado, un camiño que os responsables
do concello o están convertendo nun camiño privado, e digo isto porque como sabe
vostede polo verdadeiro camiño non pasan nin os veciños polo mal coidado que está
(este camiño está mal sinalado no inventario, na ficha que fixeron antes do pleno de
decembro, a maior parte do camiño iba por fincas privadas ata unha palleira
(lonxitude 169 m. ancho 2 m.) pero non era esa a súa demarcación correcta, e
encima faltáballe un tramo de 20 ou 30 metros sen marcar, agora nas ultimas fichas
que fixeron marcaron so un pequeno tramo de camiño (lonxitude 57 m. porque
eliminaron da ficha o privado), non sei a quen queren enganar.
Temos constancia de que quere cortar o castaño centenario que hai a beira deste
camiño, porque segundo vostede fai tapón e non permite o paso de camións de certo
tonelaxe (aínda que segundo o marcaron agora na ficha nova que nos presenta non
da servizo a ninguén). Que quere que lle diga chéirame a cacicada…
A verdade e que o castaño ten un considerable tamaño e non permite o paso a
certos vehículos. Dende o BNG consideramos que o concello ten que amañar e
acondicionar o verdadeiro camiño publico ata o final e correxir a súa ficha no

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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O voceiro do grupo BNG di que se rectificou unha alegación que fixera a Sra.
Alcaldesa sobre un camiño privado e que se da a razón a un recurso de reposición
que fixo Xosefa Paz Castro, a propietaria da finca e da casa de Bueiro, como non
podía ser doutra maneira. Pero atopamos outra eiva dun camiño publico e así
catalogado pola empresa Proyestegal no Pumariño de Labrada.
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Pero aproveitando esta intervención debo dicir, que por parte do noso grupo e a miña
propia, a satisfacción de que chegase a bo porto a segunda moción do noso grupo,
recordo que a primeira foi a implantación dun servizo de incidencias a través dunha
aplicación para móbiles, a coñecida “liña verde”. Pero quedaron polo camiño outras
catorce que foron aprobadas por unanimidade practicamente a totalidade delas. E
que ademais una delas era a comisión para o seguimento das mocións, que
practicamente non se convocou. Polo que entendemos que fixemos unha oposición
construtiva achegando ideas e propostas de todo tipo para o funcionamento do
Concello en todos os seus ámbitos de actuación e de xestión. Pero
desgraciadamente esta alcaldía e o seu equipo de goberno menosprezaron,
deixándoas en dique seco para o seu esquecemento. Nada máis, moitas grazas.

ACTA DO PLENO

Por tanto entendo que se completou practicamente todo o procedemento
administrativo ao atender a todas as alegacións e que aínda existe a posibilidade do
contencioso-administrativo para as persoas que así o desexen para defender os
seus intereses. Por iso vou dar o meu voto a favor ás cinco propostas de acordo
presentadas pola alcaldía para a aprobación definitiva do inventario municipal.

Concello de Guitiriz
inventario de camiños.
Despois de amañar e asfaltar o camiño publico totalmente, e cando se podería
aparentemente e si o permite patrimonio o corte do castaño. Sabe perfectamente
que segundo esta agora non é nin camiño publico, e non se debería cortar o
castaño.
Podo dicirlle que o propietario do castaño non vai poñer impedimentos para cortar o
castaño, sempre e cando se arranxe como lle dixen o camiño publico e se corrixan
os planos.

A Sra. Alcaldesa di que o camiño da alegación o asfaltou o Concello polo que se
entende que era público para o uso xeral da xente, e non é lóxico que ao asfaltalo
poña a cancela e non deixe pasar á xente. Ten que visitar a todos os veciños e ver o
problema, non escoitar so a un veciño. Se hai un incendio non poderán pasar os
bombeiros.
Na segunda quenda o voceiro do grupo BNG di que se hai un incendio pode pasar
por un camiño privado que da servizo a todas as casas se hai emerxencias.
Sometido o asunto a votación é aprobado por unanimidade da Corporación.

ACTA DO PLENO

O voceiro do grupo CG-Independente di que está a favor da proposta.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

Queremos tamén que nos explique esas alegacións do famoso camiño publico de
Roca, que rematou ditaminando unha sentenza, pregúntolle porque está aceptada
parcialmente unha alegación de Belén Jato e aceptada totalmente a de Bernardo
Rodriguez, parece que non ten moito sentido.

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

A proposta de alcaldía ditaminada favorablemente pola comisión informativa de
asuntos do Pleno de data 25/03/2019 é a seguinte:
"APROBACION INICIAL DO REGULAMENTO DO CENTRO DE DIA DE GUITIRIZ
Dona Regina Polín Rodríguez, alcaldesa-presidenta do Concello de Guitiriz, en uso
das súas atribucións legalmente conferidas.
Por providencia da alcaldía de data 15/12/2017 iniciouse o correspondente
expediente para a aprobación dun novo regulamento do Centro de Día do
Concello de Guitiriz adaptado á Lei 39/2015 e demais normativa de aplicación
tendo en conta o plan normativo aprobado en Pleno extraordinario de data 30 de
decembro de 2016 .
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APROBACION INICIAL DO REGULAMENTO DO CENTRO DE DIA DE GUITIRIZ .
Expediente 1826/2017.

Concello de Guitiriz
Visto o informe xurídico de secretaría de data 1/02/2018.
Visto o borrador de regulamento do “Centro de día Casa do Capataz do Concello
de Guitiriz” redactado polo servizos municipais no mes de outubro de 2018 e remitido
á inspección da Xunta de Galicia para o seu visado.
Visto que se efectuou o trámite de consulta previa entre os días 30/10/2018 e
19/11/2018 sen que se presentasen reclamacións nin suxerencias.

Esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación, previo ditame favorable da comisión
informativa de asuntos do Pleno, a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o “Regulamento do Centro de Día Casa do
Capataz do Concello Guitiriz” redactado polo servizos municipais que se adxunta
como Anexo ao presente acordo.
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante un prazo de 30 días
mediante a publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de
Edictos deste Concello, para que poidan presentarse reclamacións e suxestións. De
non producirse alegacións, o regulamento se considerará definitivamente aprobado."

ACTA DO PLENO

Considerando o disposto nos artigos 4.1 a), 21.1, 22.2 d),25.2, 47.1, 49, 65.2 e 70.2
da Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

Visto o segundo borrador de regulamento do “Centro de día Casa do Capataz do
Concello de Guitiriz” redactado polo servizos municipais no mes de decembro de
2018, remitido de novo á inspección da Xunta de Galicia para o seu visado.

O concelleiro non adscrito di que dende logo xa choveu desde que se iniciou este
expediente na providencia da alcaldía con 15/12/2017. O que ocorreu é que o
primeiro borrador do regulamento que se remitiu á Xunta de Galicia parece que non
tivo o visto e prace por ter unha serie de defectos formais como son a actualización
das táboas de prezos para os usuarios relacionados co indicador de IPREM,
ademais dalgún que outro erro na redacción que se tivo que emendar en relación
con temas como de usuarios empadroados ou non, ou o tema do transporte dos
mesmos, etc. Polo que enviaron un segundo borrador en decembro do ano pasado
xa os erros na redacción ou de apreciación, como indicou a Xunta e aquí
atopámonos in- extremis no último pleno ordinario para a súa aprobación inicial do
regulamento para o centro de día “Casa do Capataz”, que tivo unha serie de
sobresaltos.
E refírome que a Sra. Alcaldesa e o seu equipo de goberno botaron man do Grupo
de Desenvolvemento Rural (GDR-Terra Chá) para construír un novo centro de día. E
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Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP di que unha vez lido e
estudado o regulamento, chegamos á conclusión que é semellante ó anterior, e que
a principal novidade é que hai que facelo pola nova ubicación do Centro de Día, sito
na rúa da Ponte Veiga nº 29, da capitalidade municipal.

Concello de Guitiriz

O voceiro do grupo BNG di que está de acordo.
O voceiro do grupo CG-Independente di que está de acordo.
A Sra. Alcaldesa di que se recolla en acta que o número de prazas é o mesmo, que
ten un espazo que se pode ampliar e que o edifico é de titularidade municipal.
Explica que a subvención de Agader ten un límite e con outra subvención se pode
ampliar ou anexar un centro de día para discapacitados, se poden buscar as
fórmulas para amplialo.

ACTA DO PLENO

Que ocorreu, que unha vez finalizada a obra e inspeccionada pola Xunta ditaminan
que polos metros cadrados do edificio só lles autoríza para 12 usuarios e non polos
18 que estaban programados ou sexa a nada menos menospreciable cifra dun 30%
menos. A xustificación da obra era a de aforrar o aluguer do chalé, pero tamén nos
aforramos o número de usuarios. Cando a presión da demanda do servizo aumenta
pola lóxica da pirámide de idade resulta que este goberno reduce o servizo.
E o do aforro póñoo en dúbida, porque vostede Sra. Alcaldesa, no programa que
defendeu nas eleccións do 2015 era a centralización dos servizos públicos,
residencia e centro de día na “Casa da Botica” e vexo que iso é outra gran farsa e
continúan descentralizados eses servizos, desdicíndose unha vez máis das súas
promesas electorais. Evidentemente vou votar a favor da aprobación inicial deste
regulamento, pero que quero que quede ben claro o legado que nos deixa a Sra.
Polín con este servizo de Centro de Día.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

agora vén a gran mentira; polos prazos obrigados para solicitar a subvención ou
axuda, pídese a unha arquitecta local, que se confeccione a fume de carozo un
bosquexo do proxecto, si se lle pode chamar así, para poder presentar no GDR para
poder optar aos fondos europeos.

A Sra. Alcaldesa di que esa técnica estivo de baixa e non podían esperar.
Sometido o asunto a votación é aprobado por unanimidade da Corporación.
MOCIÓN DO GRUPO BNG PARA QUE O CONCELLO COLABORE CO
LEVANTAMENTO DA FOSA COMÚN DE SANTA MARIÑA. Expediente 261/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentime
nto

A moción do grupo BNG ditaminada favorablemente pola comisión informativa de asuntos do
Pleno de data 25/03/2019 é a seguinte:

"MOCIÓN DO GRUPO BNG PARA QUE O CONCELLO COLABORE CO LEVANTAMENTO
DA FOSA COMÚN DE SANTA MARIÑA.
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Na segunda quenda o concelleiro non adscrito pregunta se consultouse coa técnica
municipal como debía ser o proxecto de centro de día, ou se o fixo un técnico que fai
de todo.

Aberto o debate pola Presidencia o voceiro suplente do grupo PP di que durante a
Guerra Civil cometéronse atropelos, por desgraza, nas dúas retagardas, e sobre todo
ao comezo da guerra, cando aínda nin Franco fora proposto para se o Xefe dos
Exércitos do Bando Nacional, por elo no son vítimas do Franquismo, senón da
Guerra Civil, feitas no caso das vítimas soterradas no cemiterio de Santa Mariña de
Lagostelle, no Concello de GuitIriz, por asasinos na retagarda do Banco Nacional.
Nos como Partido Popular de Guitiriz estamos a favor de que esa fosa existente en
Santa Mariña de Lagostelle se levante, e que os seus familiares podan recoller os
restos mortais dos seus seres queridos, pero imos máis aló, pois sentimos a
necesidade de que se investiguen todas as fosas que haxa por todo o territorio
español e sexan escavadas todas e se levantes os restos ou despoxos, tanto se
foron vítimas do Bando Nacional coma do Bando Republicano, xa que para todos
houbo.
Para finalizar, pedímoslle a este Concello que colabore economicamente no que
boamente poida.

Concello de Guitiriz
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Exposición de motivos:
O equipo da ARDF, (Asociación pola Recuperación dos desaparecidos no Franquismo), ven
de levantar o verán pasado a fosa común que se atopaba no cemiterio da igrexa de Vilarraso
de Aranga, preto da Castellana.
Culminan así a primeira parte de sete anos de investigación, este proxecto iniciado no 2011
xunto a fosa das Fervenzas tamén en Aranga, hai que sumar a fosa común que se atopa o
carón da igrexa de Santa Mariña de Guitiriz e que tantos anos leva agardando que se
exhumen os corpos alí soterrados.
Queremos que se desenterre a verdade para a tarefa de concienciación da sociedade e que
isto non volva a ocorrer. Do mesmo xeito que as persoas que viviron o conflito están a
desaparecer, outras coma nós, e moito máis novas queremos que saia todo a relucir, porque
botar luz e non terra sobre as fosas é clave para non volver a repetir erros do pasado e
devolver a dignidade a memoria das vítimas.
Na fosa de Santa Mariña, a comunidade mantén acesa a chama da memoria. “Recuperar foi
un proceso lento porque tivemos que liberarnos dun medo, dunha lousa que había enriba”,
comenta Alfonso Blanco o cura da Santa Mariña dende 1982 que leva anos a colaborar con
numerosas iniciativas dentro da parroquia para dar a coñecer a fosa localizada dentro do
cemiterio. As persoas están alí soterradas desde hai décadas, e comenta que para él xa son
veciños, porque están nese lugar tan importante das nosas comunidades como son os
cemiterios ou os agros ao pé da igrexa e están aí sempre, escoitando a música cando hai
festa, e as nosas bágoas cando enterramos un parente.
A historia sempre é reescrita polos que a recuperan e esta asociación de voluntariado pola
recuperación dos desaparecidos no franquismo está a traballar para que se saiba que
persoas están soterradas nas distintas fosas común que faltan por exhumar en todo Galiza.
No BNG de Guitiriz creemos que a fosa da Santa Mariña ten que levantarse e dar a coñecer
os familiares e a opinión pública a identidade dos alí soterrados.
Por todo o exposto solicitamos do pleno o seguinte acordo:
1º.- Que o Concello colabore co custo da exhumación e identificación que esta asociación de
voluntariado ten previsto facer para o próximo verán no cemiterio da Santa Mariña."

ACTA DO PLENO

Concello de Guitiriz

Concello de Guitiriz
O concelleiro non adscrito di que esta de acordo que se cumpra coa Lei de Memoria
Histórica e coa exhumación dos represaliados de todas as fosas, pero só quero facer
un inciso e é que a pesar de estar de acordo pido que entre todos logremos baixar
un pouco as intencións e empecemos a mirar o futuro como viña facendo ata agora e
superemos o guerracivilismo que volveu a poñerse na boca de moitos, dun lado e
outro. Que só axudan a crear posicións máis radicais con novos partidos con
ideoloxías preocupantes desde o meu punto de vista, e que non axudan a pechar
vellas feridas.

O concelleiro non adscrito di que falou co expresidente da Diputación e dixo que
había partidas e Alfonso dixo que non lle volveron a chamar e creume esa versión.
A Sra. Alcaldesa di que se queren fan un cara a cara para a ver quen minte.
O voceiro do grupo CG-Independente di que o debería de levar a comisión da
memoria histórica, e que ve ben colaborar se todos están de acordo.
O voceiro do grupo BNG di que está revisada con Alfonso e dixo adiante, a
exhumación vaise facer igual, o tema é colaborar coa estancia dos voluntarios, e a
identificación é moi cara.
A Sra. Alcaldesa di que consta en acta que pensen o que pode ocorrer.
Sometido o asunto a votación é aprobado por unanimidade da Corporación.

MOCIÓN DO GRUPO BNG PARA ELABORAR UN ESTUDO DE VIABILIDADE
SOBRE UNHA VARIANTE QUE SACARÍA A VÍA DO FERROCARRIL DO CENTRO
DE PARGA.Expediente 260/2019.
Non hai acordo

Motivo: Ampliar
documentación

O voceiro do grupo BNG proponente da moción retira a moción e non se debate nin
se procede á votación da mesma.
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Na segunda quenda o voceiro do grupo BNG di que a moción está clara, que os
voluntarios non cobran e necesitan fondos. Explica que van a vir 7 ou 8 en xullo e
que habería que colaborar coa manutención, análises de ADN, etc. o custe aquí en
Guitiriz sería de uns 20.000 euros , so se pide unha colaboración do Concello co que
se poida.

ACTA DO PLENO

A Sra. Alcaldesa di que te moita información pero que hai que preocuparse polo
presente. Entre 2011 e 2015 había unha asociación de voluntarios que pediron
autorización a Deputación para facer ese traballo e non se fixo porque non querían
que se fixera. Hai que reflexionar e pensar o que pode ocorrer si se fai.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

O voceiro do grupo CG-Independente di que hai unha comisión da memoria histórica
que se dedica a iso, que hai que calmar a cuestión entre todos e deixar cicatrizar.

Concello de Guitiriz

Moción do grupo PP sobre o Plan Unico da Deputación 2019. Expediente
269/2019.
Desfavorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 4, En contra: 9,
Abstencións: 0, Ausentes: 0

Aberto o debate pola Presidencia o concelleiro non adscrito di que primeiro dicirlle ao
portavoz do Partido Popular que me parece moi ben que participen cunha oposición
construtiva con mocións, pero presentar tres mocións no último pleno cando no case
catro anos de mandato presentaron case o mesmo número, isto é puramente
electoralismo.
En canto a moción non hai por onde collela, paréceme todo moi raro e non a
entendo, solicitan que o diñeiro que nos corresponde do Plan Único que procede da
Deputación utilicémola para pagar o mantemento das estradas da propia
Deputación, non o entendo. Eu creo que se equivocaron nesta moción ou non se
decatan de que vai o Plan Único. Nada máis grazas.
Concello de Guitiriz
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Coñecedores do Plan Único 2019 aprobado polo Pleno da Deputación Provincial de Lugo, no
seu conxunto por todos os grupos políticos que o compoñen, e sabedores que ao noso
Concello correspóndelle 429.524,47 €.
Xa que os concellos en xeral, teñen a obriga de destinar como mínimo o 50% dos fondos que
lles corresponden a inversións que supoñen uns 10,5 millóns de euros, en instalacións
publicas municipais e estradas e 1,5 millóns destinaranse a Axuda no Fogar, e 9 millóns de
euros teñen que destinarse a financiación de actividades turísticas, deportivas, culturais,
grupos de protección civil e administración electrónica etc.
Por todo elo, elevese ao Pleno esta MOCIÓN, na que se propoñen os seguintes ACORDOS:
1º.- Que se arranxe o asfaltado da estrada das Escadebas ata o cruce de Cibreiro, na
Estrada provincial (LU-P-2304), dende Guitiriz ata o Cruce do Merendeiro na parroquia de
San Vicenzo dos Vilares.
2º.- Que se arranxe a estrada dende Viladonega a Penabranca, na Estrada provincial
(LU-P-2302) dende Guitiriz ao limite provincial, na parroquia de San Miguel das Negradas.
3º.- Dada a problemática existente nos actos culturais, socias e deportivos que se celebraban
no Pavillón Deportivo Municipal de Guitiriz, solicitamos que se acondicionen as Pistas
Deportivas Cubertas nos Colexios de Parga e Guitiriz, para que se podan celebrar diversos
actos.
4º.- Dada a promesa que vostede lle fixo aos veciños de Parga, pedimos se destine unha
contía económica para facer as beirarrúas polas dúas beiras da estrada, dende o paso a
nivel ata o cruce de Portopulgo, e dende aí se faga unha senda ata Pena Moscosa na súa
beira esquerda xa que ó onde se atopan a maioría das vivendas. Estrada provincial
(LU-P-2305) dende a vila de Parga ata a Pena Moscosa, na parroquia de Santiago de
Trasparga.

ACTA DO PLENO

A moción do grupo PP ditaminada favorablemente pola comisión informativa de asuntos do
Pleno de data 25/03/2019 é a seguinte:

Concello de Guitiriz
O voceiro do grupo BNG dá as grazas o PP por adiantarnos o que vai recibir Guitiriz
do Plan Único da Deputación para este ano 2019, pero vexo que non teñen a mente
moi clara nin saben para que o BNG ideou esta forma de reparto de cartos da
Deputacion entre todos os concellos.
A reparacións das estradas que mencionan son da Deputación, xa teñen a obriga de
mantelas en bo estado, polo tanto o concello non ten que gastar nada do Plan Único
para estas reparacións de estradas.

Xa vin nos decretos que o concello mercou o protector para poder facer todo este
tipo de actos que se fan de inverno, e non como se fixo o entroido este ano no
polideportivo co día que estaba, que por certo, moita xente marchou ese día para
outros desfiles de outras localidades e tamén mencionar que enfermaron moitas
crianzas.
O voceiro do grupo CG-Independente di que esta moción non ten ningún sentido,
que habería que pedir a Deputación que arranxe as súas estradas.
A Sra. Alcaldesa di que xa o explicou pero non o entende, que non se poden gastar
eses cartos para Guitiriz nas estradas da Deputación, iso o teñen que facer eles, e
xa lles pediu. Di que o pavillón non se utiliza sempre, e dende que nos estamos no
Concello, antes non. O Concello para Reis e Antroido lles da a Xermolo 700 euros e
pediron que as reduciramos e o poñamos para Pardiñas. Di que non se vai apoiar
este moción, que arranxen as vías os seus titulares.
O voceiro do grupo PP di que a moción ten catro puntos, que a de Mariz o ultimo
trozo de asfalto en quente foi en 2011 e so tapan baches, se non o inverte aí que
haxa un compromiso de arranxalo. NO pavillón de deportes había queixas de frío. O
punto 4 vostede dixo de facer unha senda e non ir por medio da estrada.
Na segunda quenda o voceiro do grupo BNG di que as cousas boas hai que
apoialas, e di que vai votar en contra porque son estradas da Deputación e hai que
presionar para que o fagan eles.
O voceiro do grupo CG-Independente di que non vai a apoiar a moción, que hai que
gastar eses cartos en obras do Concello.
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Para o BNG os actos de entroido e da cabalgata de reis teñen que ser no pavillón de
deportes como se fixeron ata o de agora, o que pasa e que temos que protexer o
solo para que non se deteriore.

ACTA DO PLENO

Falen co seu amigo Balseiro e consigan algún tipo de subvención para arranxar
como é debido estes dous polideportivos.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

Con respecto ao terceiro punto, o de acondicionar as pistas polideportivas cubertas
dos colexios de Parga e Guitiriz, mais do mesmo, estas pistas dos colexios
pertencen o ensino, deberían estar mellor acondicionadas do que están, estiveron
gobernando a lexislatura anterior e non miraron para elas.

Concello de Guitiriz
A Sra. Alcaldesa di que vaian a delegación de Infraestruturas da Xunta e pregunten
que foi da senda que ían facer en 2017, e unha proposta era a de Parga e non se
fixo perdendo fondos europeos.
O voceiro do grupo PP di foi vostede quen estancou a xestión.
A Sra. Alcaldesa di que a Xunta comprometeuse a arranxar a Avda de Paga e non o
fixo.
Sometido o asunto a votación é reixetado por 4 votos a favor do grpo PP e 9
votos en contra dos gruuos PSOE, BNG, Independente-CG e concelleiro non
adscrito.

A moción do grupo PP ditaminada favorablemente pola comisión informativa de asuntos do
Pleno de data 25/03/2019 é a seguinte:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na vila de Parga atópase a Rúa das Peniñas que se encontra en moi malas
condicións, tanto polo seu firme, coma polas súas cunetas que desbordan a auga
para a estrada, coma pola súa estreitez.
Tamén atópase nun estado lamentable o ramal da pista asfaltada que vai dende a
estrada de Sambreixo de Parga, pasando pola Belouchada, ata a Igrexa de Santo
Estevo da Pobra de Parga, onde pedimos se arranxe, e se faga un aparcamento ao
carón da igrexa parroquial para os días festivos e os días de enterros, por non haber
onde aparcar.
Por tolo elo, elévase ao Pleno esta MOCIÓN, na que se propoñen os seguintes
ACORDOS.
1. Que se arranxe a Rúa das Peniñas e se anchee un metro como mínimo.
2. Que se arranxe a pista asfaltada dende a estrada de Sambreixo de Parga, ata
a igrexa Parroquial de Santo Estevo da Pobra de Parga.
3. Que se faga o aparcamento, ben mercando o terreo, ben alugandoo como se
fixo en Guitiriz, con entrada e saída de coches por diferentes sitios, xa que é
moi necesario
Aberto o debate pola Presidencia o concelleiro non adscrito di que non entende moi
Concello de Guitiriz
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Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

ACTA DO PLENO

Favorable

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

Moción do grupo PP sobre o arranxo de pistas. Expediente 271/2019.

Concello de Guitiriz
ben porque se ten que comprar un terreo para o aparcadoiro de vehículos, ademais
todas estas propostas son rogos e non unha moción, sexamos serios. Nada máis,
grazas.

Nós podemos votar a favor dos dous primeiros puntos pero o terceiro cremos que
sería suficiente con regular ben o tráfico nunha dirección de entrada e outra de saída
para o cemiterio.
A Sra. Alcaldesa di que vai facerse o bacheo, ensanchalas é difícil, o aparcamento
terá o problema de Patrimonio e sería difícil, vamos a absternos.
Na segunda quenda o voceiro suplente do grupo PP di que estamos falando deste
non doutras, e que é fácil amañala, pero hai que comprar ou expropiar, é moi
estreita e é moi necesario.
O voceiro do grupo BNG di que queremos levar o coche a todos lados, se pode
deixar o coche antes na carballeira. Di que se retiran o último punto vota a favor.

ACTA DO PLENO

O mesmo pasa coa pista asfaltada dende a estrada de Sambreixo ata a igrexa
parroquial, senón o fan antes das eleccións queda para o vindeiro/a alcaldes/a. O
que non vemos e o do aparcadoiro, que propoñen porque teriámolo que facer en
moitas parroquias, o que si falta e regular a circulación de vehículos nun so sentido
os días dun enterro, para iso temos en nómina dou municipais.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

O voceiro do grupo BNG di que parécenos un rogo esta moción do PP, vemos que
esta rúa das Peniñas e un camiño publico asfaltado que está en mal estado e que
ten que reparar o concello, agora mesmo que é o momento idóneo. O de aumentarlle
un metro o ancho, non é deste camiño ou desta pista, penso que no concello hai
moitísimas que padecen desta enfermidade e levan así moitos anos, xa cando
estaban vostedes gobernando.

O voceiro suplente do grupo PP di que acepta a emenda de retirar o último punto (3º)
polo que a moción queda cos seguinte acordos:
1. Que se arranxe a Rúa das Peniñas e se anchee un metro como mínimo.
2. Que se arranxe a pista asfaltada dende a estrada de Sambreixo de Parga, ata
a igrexa Parroquial de Santo Estevo da Pobra de Parga.

Sometido o asunto a votación é aprobado por unanimidade da Corporación.
Moción do grupo PP sobre arranxos ao carón da Estación de Ferrocarril.
Expediente 270/2019.
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
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O voceiro do grupo CG-Independente di que non está en contra de ancheala, pero
debía facerse cando se fixo.

Concello de Guitiriz
A favor: 7, En contra: 0,
Abstencións: 6, Ausentes: 0

A moción do grupo PP ditaminada favorablemente pola comisión informativa de asuntos do
Pleno de data 25/03/2019 é a seguinte:

1. Que se arranxen os farois que hai en todo o seu conxunto, xa que están
oxidadas e se poñan en funcionamento xa que levan anos apagadas, e xa
pedimos isto noutros plenos.
2. Que no campón que se contempla dende a Estación do Ferrocarril á súa
dereita ata o paso peonil , se faga un paseo con bancos de madeira dende a
parte traseira esquerda da Estación, ata o paso peonil e se fagan xardíns.
3. Poñer uns bolardos ao carón da casa coñecida polo nome de Santalla, pois a
beirarrúa por ser moi antiga queda un pouco más abaixo co firme da rúa, e
métense os coches nela, e que se pinten os aparcamento na beira dereita de
dita rúa, sinalando o lugar onde os peóns poden entrar ao xardín da Estación
do Ferrocarril, cuxo arranxo, xestión e mantemento correspóndelle ao noso
Concell
Aberto o debate pola Presidencia o concelleiro non adscrito di que está claro que hai
que arranxar todo Parga, pero esta moción podían unila á anterior porque son todo
rogos. Neste caso opino que o que se tería que esperar é ao proxecto final de ADIF,
non vaia a ser que malgastemos os recursos segundo o trazado final e se o caso é
que se desvía facer xa unha obra en condicións aproveitando o antigo trazado da
vía.
O voceiro do grupo BNG do que vemos tamén claramente que se suman a campaña
electoral con esta moción, estiveron gobernando dende o 2011 ata o 2015 e non se
acordaron do que están pedindo agora, as farois xa estaban en mal estado o
oxidadas no 2013 ou non..?, e que si miran para atrás, verá que nos catro anos que
estiveron vostedes, non fixeron nada, perdón, algo fixeron, trataron de poñer o día as
Concello de Guitiriz
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Por tolo elo, elévase ao Pleno esta MOCIÓN, na que se propoñen os seguintes
ACORDOS.

ACTA DO PLENO

Ao carón da Estación do Ferrocarril na vila de Parga, atópanse uns xardíns que
requiren no só o mantemento periódico, senón refacer ditos xardíns, sobre todo o
quer está ao lado da estación na zona da súa dereita, ata o paso a nivel para
persoas que se atopa no outro extremo, e que hoxe en día é un campón onde meten
coches para o seu aparcamento.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Concello de Guitiriz
facturas atrasadas que deixara a Sra. Polín, foi o único que fixeron...
Esta claro que vostedes a xente de Parga non lle contan toda a verdade. Cóntanlles
que queren unha variante da vía por fora do pobo para non dividila en dúas e
presentan esta moción.

O voceiro do grupo CG-independente di que está totalmente de acordo co voceiro do
BNG, acondicionalo si pero facer obras non.
A Sra. Alcaldesa cita ao escritor Miguel Delibes no seu libro “O disputado voto do Sr.
Cayo” polo que pasa en Parga. Di que o tema das farolas estaría arranxado coa
subvención de aforro enerxético de case 300.000 euros, pero hai outros núcleos de
poboación con necesidades, con poboación envellecida que se levan parte do
orzamento e están ben invertido.
Na segunda quenda o voceiro suplente do grupo PP di que non están facendo
política polas eleccións, que a Sra. Polin non fixo nada en catro anos en Parga.
Pedimos uns bolardos para que non se meta nunha casa, e un par de bancos de
madeira para camiñar por aí un pouco.

ACTA DO PLENO

Todo o que piden na moción esta claro que ten que estar o mellor acondicionado
posible, ata que chegue ese día, non podemos telo abandonado, e iso o responsable
directo e o goberno que este o fronte do Concello.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

Si realmente pensaran, e quixeran, o que queren os/as veciños/as e o que quere o
BNG para Parga defenderían unha variante da vía por fora da vila, e ofrecerían a
todos os pargueses algo moito mellor, algo como isto que o BNG ten preparado para
cando Fomento faga a variante da vía e poidamos, facer unha Parga de en soño,
para que no futuro Parga ademais, volva a medrar e ser a vila que foi moitos anos
atrás.

O voceiro do grupo CG-independente di que na lexislatura pasada Feijoo dixo en
Parga que se ía a facer así.
Sometido o asunto a votación é aprobado por sete votos a favor dos grupos
PP, BNG, Independnete-CG e concelleiro non adscrito, e 6 abstencións do
grupo PSOE.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL
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O voceiro do grupo BNG di que en catro anos do PP aquí e en España non se falou
da variante.

Concello de Guitiriz
Non se tratou ningún asunto

C) ROGOS E PREGUNTAS

ROGOS

Voceiro do grupo PP:
1º. Rogamos se poña un espello que hai entre a estrada que vai para Becín, e a
estrada que ben dende o Carballal, pos os vehículos cando se aproximan dende esta
última, e que teñen preferencia, téñense que meter moito co seu vehículo para ver
de veñen outros dende Becín, co perigo que isto supón de ter un accidente.
2º. Rogamos se limpen os contenedores arxéntemete e se desinfecten, máxime
cando algún se atopan a carón de tendas de alimentación.
Concelleiro non adscrito:
1º. Como estamos no último Pleno ordinario o rogo ou petición vai dirixido á Sra.
Alcaldesa. Debido aos dous meses que lle quedan no cargo pois que teña a cortesía
a Sra. Polín de non facer actuacións electoralistas, porque o pobo é sabio e sabe
diferenciar claramente cando se actúa desde a imparcialidade e cando non se é
neutral. Xa que iso pertence á vella política e eses mocos e esas formas de actuar
xa son do pasado, da España rancia que todos queremos esquecer.
Por tanto espero que a súa saída da política municipal sexa digna e elegante e que
Concello de Guitiriz
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2º. Rogo para a reparación dun balancín do parque infantil do Fontá, no Curro Vello,
falta a parte do balancín que rompeu, me imaxino que o recolleron os operarios do
concello, en todo caso ou se repara ou haberá que poñer un novo.
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1º. Este rogo xa é a segunda vez que o propoño e paréceme que é de suma
importancia: e para acondicionar o camiño publico do Pitero a Toar de Sambreixo.
Como sabe o día 1 de febreiro o propietario da casa do Pitero chamou o 112 para
que o axudaran a chegar a Toar para acudir a unha cita médica, porque o río ia
desbordado e non se pasaba pola ponte, e o camiño que xa lle reclamamos por
segunda vez estaba intransitable para un vehículo normal. Como tamén sabe acudiu
un operario do concello para sacalo. Este camiño publico ten un tramo de
aproximadamente 100 m. que é o que impide o paso os vehículos, aínda que o
normal sería arranxalo todo, este tramo que lle menciono é o mais problemático. No
BNG entendemos que non se pode xogar coa vida das persoas, por iso rogamos que
se acondicione este camiño.

ACTA DO PLENO

Voceiro do grupo BNG:

Concello de Guitiriz
teña sentido de fair-play. E aínda que tivésemos as nosas diferenzas políticas e na
forma que tivo de xestionar este concello, o cortés non quita o valente e deséxolle no
plano persoal que goce moito da súa xubilación, con saúde acompañada da súa
familia e amizades.
Voceiro do grupo CG-Independente:
1º. Rogo que o novo alcalde ou alcaldesa que se entendan ben polo beneficio do
pobo.

1. Que nos pode dicir do GES, sobre as demandas e a problemática existente
neste intre, etc.
Sra. Alcaldesa: Vaise a iniciar o ERE, a Xunta lávase as mans, non busca
sede, reclamaremos os cartos á Xunta por meternos este problema, mire as
sentenzas.
2. Actualmente cantas demandas ten o Concello?
Sra. Alcaldesa: Moitas, 15 ou máis.

ACTA DO PLENO

Voceiro do grupo PP:

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

PREGUNTAS

Sra. Alcaldesa: Pregúntelle a ela, quere que lle paguen máis.
4. Pódenos dicir cal é o motivo da demanda da Educadora Familiar?
Sra. Alcaldesa: O mesmo, quere que lle paguen máis, aceptou o salario das
bases e agora reclama.
5. Como está o recurso de suplicación da extraballadora da Brigada Verde?
Sra. Alcaldesa: En marcha, esa traballadora con vostede ao fronte presentou
un recurso de lesividade.
6. O programa Concilia – Tardes canto lle está a costar ao Concello?

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Cód. Validación: 39EC4GY2F33N2DQZAXX2TXJK7 | Verificación: http://guitiriz.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 24

3. Pódenos dicir cal é o motivo da demanda da Traballadora Social?

Concello de Guitiriz
Sra. Alcaldesa: Sobre 850 ou 900 euros/mes, está subvencionado.
7. Que procedemento se seguiu para a concesión deste Servizo?
Sra. Alcaldesa: Non se fai a dedo, presentan unha memoria, non lle podo dicir
agora cantos se presentaron.
8. Os case 3.000 euros de publicidade na revista TERRACHAXA, é semestral
ou anual?

Sra. Alcaldesa: Desde xaneiro so traballa un, e desde febreiro dous, para
axilizar, hai moitas cousas.
Concelleiro non adscrito:
1-

Hai uns meses nun pleno, soliciteille se me podían facer un informe no que
se explicase o estado en que se atopa o polígono industrial de Guitiriz.
Redactouse xa ou se me entregará antes do final do mandato?

ACTA DO PLENO

9. Por que se contratou este ano a poda de árbores?

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

Sra. Alcaldesa: Anual, agora hai que facer unha previsión anual de gastos con
antelación.

2-

Houbo algún problema no cobro da comida da 3ª Idade? E se é así, por que
outros anos non pasaba nada?
Sra. Alcaldesa: Non pasou nada, ten mala información.

3-

Na compra da furgoneta do Centro de Día deixou un diñeiro sen gastar.
Onde foi a parar: a remanente?
Sra. Alcaldesa: Remanente, fondos do Concello.

4-

E na compra do camión?
Sra. Alcaldesa: Hoxe dixeron que necesitan máis prazo, piden unha prórroga.

5-

Non lle parece un pouco sospeitoso que houbese tanta diferenza entre as
cantidades orzadas e o prezo final de compra que é moi á baixa?
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Sra. Alcaldesa: Estase elaborando, hai unha empresa interesada en parcela,
o entregaremos cando este todo.

Concello de Guitiriz
Sra. Alcaldesa: a baixa económica era un dos criterios.
6-

O mesmo ocorreu coa obra do colector do Rio Forxá estaba en orzamento
de máis dun millón de orzamento e pagouse uns 400 e pico mil euros. Como
permitiu unha entrega de obra tan desastrosa?
Sra. Alcaldesa: Ten moitos defectos e estamos reclamándoo. Contrataba a
Confederación. Hai 2 informes do Concello e 1 da Deputación con
deficiencias a corrixir e se non levarase ao contencioso.
Por certo o traballador do concello está a piques de xubilarse, previñeron a
súa substitución para cando chegue o día da súa xubilación?. Prepararon a
máis persoal para realizar o labor que ten encomendada este señor ou se
terá que improvisar sobre a marcha?

8-

Aínda que xa lle contestou en parte ao Sr. Teixido, poderíame dicir a Sra.
Alcaldesa en que situación contractual se atopan os traballadores do GES de
Guitiriz?
Sra. Alcaldesa: A Xunta meteu neste problemas aos concellos, ten que buscar
fórmulas e non castigar a administración local para librarse da súa
responsabilidade. Hai que ver ben as subvencións que se piden porque aos 3
anos fanse indefinidos e case todas as demandas son por iso.

9-

Ao final, como se atopa a redacción da RPT que se estaba confeccionando
pola Deputación de Lugo?

ACTA DO PLENO

Sra. Alcaldesa:3 persoas saben facelo, substituirase máis adiante si se pode.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

7-

Sra. Alcaldesa: Esta sen acabar, o fará a seguinte Corporación.

Sra. Alcaldesa: Está delegado en Deputación, están facéndoo para un grupo
de concellos, hai un convenio, levan 2 anos.
11- Na xunta de seguridade que se fixo hai uns meses asinouse un convenio de
colaboración para o tema da violencia de xénero. Como pretende que cumpra
o convenio o concello se temos un policía, dous ou ningún? Así é imposible
cumprir o convenio, é un novo brinde ao sol.
Sra. Alcaldesa: Hai que colaborar coas outras forzas públicas.
12- No tema das especies invasivas como os plumachos, a avispa velutina, etc.
Agora únese o da procesionaria do piñeiro. Emprendeuse algunha iniciativa
para frear a invasión destas especies?
Sra. Alcaldesa: Si, iniciativas con varios grupos de expertos.
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10- E na confección da taxa fiscal municipal que establece un imposto polo uso
do solo ás empresas que transportan enerxía?

Concello de Guitiriz

Voceiro do grupo BNG:
1ª.- Esta arranxada a ponte do camiño publico que vai dende o Barreiro ata
Montemea.
Sra. Alcaldesa: No, necesitamos facer ponte ampla.
2ª.- Imaxino que xa saberá si están funcionando as placas solares da nave do
Sempa.

4ª.- Recentemente envío unha carta dos/as veciños/as de Guitiriz anunciando entre
outras cousas que o concello vai proceder a non cobrar o servizo de auga da traída
dun trimestre, cando sabe perfectamente que se aprobou en pleno que foran dous
trimestres. A que ven este incumprimento.
Sra. Alcaldesa: A auga non reuniu as condicións nun trimestre, non en dous.
5ª.- Porque aplicou os GES que deixou na rúa, un expediente de regulación de
emprego temporal, nos sabia vostede que este ERTE e ilegal, que so se pode
conceder as empresas, cando estas demostran que teñen perdas ou non son
viables.
Sra. Alcaldesa: Por tentar favorecelos e neses tempo algún Concello fora sede e
subrogara aos traballadores. A normativa cambiou en 2015 e quen nos asesorou
equivocouse.
6ª.- Temos constancia que polo menos na parroquia de Labrada non se está
aboando os/as veciños/as o alumeado, porqué non se lles paga?, Como está no
resto das parroquias?. No BNG entendemos que tería que haber un inventario dos
focos públicos enganchados nas casas de particulares.
Sra. Alcaldesa: En Labrada hai máis, xa quedan menos. Non se permite facer ese
pago, intentará conectarse a cadros públicos, para unha soa casa é complicado e
non é sostible.
7ª.- Cantas traballadoras de Axuda no Fogar están a cubrir os domingos e festivos.
Hai persoas de reten por si falla algunha destas traballadoras. As traballadoras do
retén de festivos cobran este servizo.
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Sra. Alcaldesa: Sabemos que ven porque alguén verte no rio.

ACTA DO PLENO

3ª.- Fíxose algún estudo ou investigación para saber de onde ven a contaminación
das augas do río Veiga que fai aconsellable non bañarse na piscina natural dos Sete
Muíños.

Número: 2019-0005 Fecha: 27/05/2019

Sra. Alcaldesa: Si, pero non ao rendemento que tiñas que dar.

Concello de Guitiriz
Sra. Alcaldesa: Si. As que hai son as necesarias. Non sei se cobran ao estar así de
retén.
8ª.- Xa vimos que mercaron un protector para o solo do pavillón, onde vai o que
había.
Sra. Alcaldesa: Estaba rotou, tirouse.
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ACTA DO PLENO

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

