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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN EN DATA 28 DE NOVEMBRO 
DE 2019 

(AVISO: Algúns puntos da acta teñen sido tratados en aplicación da LOPD)  
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
ERMITAS GARCIA RIOS 
MANUEL MARTINEZ LOPEZ 
LUIS RUBIDO RAMONDE 
ESTEBAN BLANCO GARROTE 
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
MARIA DE LA LUZ LEONARDO ANEIROS 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ 
 
AUSENTES: 
 
 
SECRETARIA ACCIDENTAL: 
MARIA DEL MAR ANTON BRAGE 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 20:00 horas do día 28 de novembro de 2019, 
reúnese o Concello Pleno en primeira convocatoria, previa convocatoria para os efectos, co obxecto de 
realizar sesión ordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde- Presidente e coa asistencia dos Sres./Sras. 
concelleiros/as que arriba se relacionan, actuando como Secretaria accidental, dona María del Mar 
Antón Brage, que dá fe do acto. 
  
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo artigo 
90 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado 
por Real decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións plenarias, declara aberta ésta.  
 
 
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE DATA 26.09.2019 E DA ACTA DE DATA 17.10.2019  
 
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha 
obxección á acta de data 26.09.2019 ou á acta de data 17.10.2019. 
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A Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación das actas dos plenos anteriores, 
correspondentes ao ordinario de data 26.09.2019 e ao extraordinario de data 17.10.2019, resultando 
aprobadas por unanimidade dos concelleiros presentes. 
 
 
2. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS. REX5-2019 
 
Pola Secretaria Accidental dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 25 de 
novembro de 2019, que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía de data 19.11.2019, que di: 
 
“Figurando pendente de pagamento diversas facturas por gastos pola realización de diferentes 
suministros e adquisición de bens, que non puideron ser aplicadas ao correspondente exercicio por 
diversas razóns, é polo que, ao amparo do establecido nos artigos 23.1.e) do Real Decreto Lexislativo 
781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en 
materia de Réxime Local, 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o 
Capítulo Primeiro do Título Sexto da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, 
en materia de presupostos, e 14 das Bases de Execución do Presuposto, elévase ao Pleno da 
Corporación, se inicia a tramitación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. 
 
Figura no expediente informe de reparo da Intervención municipal polo trámite de facturas e gastos  
do exercicio anterior sen o preceptivo trámite orzamentario e outras irregularidades. 

 
Tendo en conta que de non tramitar as facturas se trataría dun enriquecimento inxusto para a 
Administración pois se trata de gastos efectivamente realizados que teñen o seu conforme na 
recepción dos gastos ou servizos. 

 
Por todo iso proponse ao Pleno, para a súa aprobación se así estímase oportuno, a adopción do 
seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Levantar a nota de reparo incorporada ao expediente. 
 
Segundo.- O recoñecemento extraxudicial dos créditos obrantes no expediente instruído que constan de 
64 rexistros e un importe total de ONCE MIL CATROCENTOS VINTESETE EUROS CON OITENTA E OITO 
CÉNTIMOS DE EURO (11.427,88€), nos termos que se detallan a continuación: 
 

Nº REX. DATA FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE 

F/2018/3272 28/12/2018 
MATERIAL TORNOS 
POLIDEPORTIVO 341 62300 489,74 

F/2019/1788 20/03/2017 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
03/12/2016 - 01/02/2017 CUPS 
ES0022000004989265LT1P 165 22100 412,61 € 

F/2019/2384 09/11/2016 

POTENCIA ELEC. MODO 1 
04/10/2016 - 03/11/2016 -CUPS 
ES0022000004989238VL1P 165 22100 569,87 € 
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F/2019/2385 21/12/2016 

CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 
06/10/2016 - 05/12/2016 -CUPS 
ES0022000008005537SY1P 165 22100 552,58 € 

F/2019/2386 12/01/2017 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
06/10/2016 - 03/01/2017 -CUPS 
ES0022000007767215AX1P  165 22100 1.397,04 € 

F/2019/2399 17/06/2018 

Rect.  FE18137011551625 / 
Importe por peaje de acceso ( 1.766 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(33/365) días ) 165 22100 14,67 € 

F/2019/2400 03/09/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.978 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días ) 165 22100 21,76 € 

F/2019/2401 07/09/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.838 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(34/365) días ) 165 22100 48,13 € 

F/2019/2402 30/10/2017 

Importe por peaje de acceso ( 4.5 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(17/365) días ) 920 22100 25,86 € 

F/2019/2404 06/12/2017 

Importe por peaje de acceso ( 5.865 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días ) 165 22100 187,17 € 

F/2019/2657 22/08/2017 

IMPOST ELECTRICITAT MÍNIM 
COMUNITARI ( CUPS 
ES0022000009092198LD1P 
Direccion PS FRAGA IRIBARNE,17 
EVE 15350 CEDEIRA ) 165 22100 1,46 € 

F/2019/2658 22/08/2017 

IMPOST ELECTRICITAT MÍNIM 
COMUNITARI ( CUPS 
ES0022000009031005AL1P 
Direccion PS SAGRADO CORAZON-
(ALUMBRADO+PALCO) 14 Y 1 165 22100 0,59 € 

F/2019/2659 22/08/2017 

IMPOST ELECTRICITAT MÍNIM 
COMUNITARI ( CUPS 
ES0022000009037474DW1P 
Direccion PS REAL DA 
MAGDALENA,29 EVE 15350 
CEDEIRA ) 165 22100 0,75 € 

F/2019/2660 22/08/2017 

IMPOST ELECTRICITAT MÍNIM 
COMUNITARI ( CUPS 
ES0022000009035732WP1P 
Direccion PS FRAGA IRIBARNE,1 EVE 
15350 CEDEIRA ) 165 22100 0,75 € 

F/2019/2661 22/08/2017 

IMPOST ELECTRICITAT MÍNIM 
COMUNITARI ( CUPS 
ES0022000009078559RD1P 
Direccion PS SAGRADO CORAZON,1 
EVE 15350 CEDEIRA ) 165 22100 1,89 € 
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F/2019/2662 22/08/2017 

IMPOST ELECTRICITAT MÍNIM 
COMUNITARI ( CUPS 
ES0022000009080486QG1P 
Direccion PS RAL DE LA 
MAGDALENA,10 EVE 15350 
CEDEIRA 165 22100 0,75 € 

F/2019/2663 13/03/2017 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
07/02/2017 - 06/03/2017-CUPS 
ES0022000007345474CC1P  920 22100 690,96 € 

F/2019/2664 03/03/2017 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
05/01/2017 - 06/02/2017- CUPS 
ES0022000008324992NZ1P  920 22100 2.423,86 € 

F/2019/2695 07/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.215 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días  165 22100 119,78 € 

F/2019/2712 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.978 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días ) 165 22100 31,73 € 

F/2019/2713 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.978 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días ) 165 22100 30,04 € 

F/2019/2714 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 4.995 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días ) 165 22100 157,03 € 

F/2019/2715 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 
13.395 kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (28/365) días 165 22100 185,51 € 

F/2019/2716 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 2.36 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días 165 22100 95,31 € 

F/2019/2717 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.955 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(34/365) días 165 22100 74,94 € 

F/2019/2718 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 6.928 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(63/365) días ) 165 22100 309,12 € 

F/2019/2719 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.766 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días ) 165 22100 42,79 € 

F/2019/2720 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 4.417 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días ) 165 22100 128,68 € 

F/2019/2721 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.766 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días ) 165 22100 39,93 € 

F/2019/2722 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.995 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días ) 165 22100 61,17 € 

F/2019/2723 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.15 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(64/365) días ) 165 22100 47,47 € 
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F/2019/2724 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 2.061 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días ) 165 22100 52,50 € 

F/2019/2725 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 2.933 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días ) 165 22100 131,01 € 

F/2019/2726 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.07 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días ) 165 22100 46,09 € 

F/2019/2727 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 
13.748 kW * 38.043426 Euros/kW y 
año * (28/365) días ) 165 22100 223,33 € 

F/2019/2728 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.978 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días 165 22100 29,26 € 

F/2019/2729 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 6.73 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(34/365) días ) 165 22100 307,10 € 

F/2019/2730 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 5.81 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días ) 165 22100 188,11 € 

F/2019/2731 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 5.865 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días ) 165 22100 179,77 € 

F/2019/2732 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.995 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días 165 22100 53,49 € 

F/2019/2733 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.978 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(34/365) días ) 165 22100 31,77 € 

F/2019/2734 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.108 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(34/365) días ) 165 22100 84,29 € 

F/2019/2735 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.15 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(19/365) días ) 165 22100 22,02 € 

F/2019/2736 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.883 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(30/365) días ) 165 22100 5,24 € 

F/2019/2737 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.978 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(34/365) días ) 165 22100 37,35 € 

F/2019/2738 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 1.808 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(33/365) días ) 165 22100 56,45 € 

F/2019/2739 16/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.3 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(59/365) días ) 165 22100 44,31 € 

F/2019/2740 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.51 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(33/365) días ) 165 22100 143,98 € 
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F/2019/2741 16/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 5.205 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) 165 22100 94,05 € 

F/2019/2742 12/11/2017 

Importe por peaje de acceso ( 4.888 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) 165 22100 33,87 € 

F/2019/2743 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.91 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(34/365) días ) 165 22100 140,07 € 

F/2019/2744 16/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 6.075 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) 165 22100 148,35 € 

F/2019/2745 16/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 2.44 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) 165 22100 85,38 € 

F/2019/2746 24/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.978 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(9/365) días ) 165 22100 20,40 € 

F/2019/2747 12/11/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.587 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) 165 22100 17,56 € 

F/2019/2748 12/11/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.587 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) 165 22100 15,81 € 

F/2019/2750 14/11/2018 

Importe por peaje de acceso ( 1.955 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días 165 22100 80,48 € 

F/2019/2751 14/01/2018 

Importe por peaje de acceso ( 3.45 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(54/365) días 165 22100 280,97 € 

F/2019/2755 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 2.933 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(34/365) días ) 165 22100 73,79 € 

F/2019/2756 07/11/2018 

Importe por peaje de acceso ( 5.865 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(31/365) días ) 165 22100 244,38 € 

F/2019/2757 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 5.94 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días ) 165 22100 203,72 € 

F/2019/2758 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 0.978 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(33/365) días ) 165 22100 27,55 € 

F/2019/2759 13/03/2017 

Importe por peaje de acceso ( 4.417 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(28/365) días ) 165 22100 60,08 € 

F/2019/2760 09/04/2017 

Importe por peaje de acceso ( 3.44 
kW * 38.043426 Euros/kW y año * 
(33/365) días ) 165 22100 101,41 € 

    TOTAL 11.427,88 € 
” 
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A Comisión, por cinco (5) votos a favor, (4) do PSdeG-PSOE e (1) do BNG, e unha (1) abstención do PP, 
acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdeG-PSOE (7) e do BNG (2), e 
catro (4) abstencións do PP, ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos 
nos que quedou transcrito. 
 
 
3. APROBACIÓN DOS PROXECTOS MODIFICADOS “REHABILITACIÓN EDIFICIO CASA AVELINO - FASE 1ª” 
e “REHABILITACIÓN EDIFICIO CASA AVELINO – FASE 2” 
 
O Sr. Alcalde intervén para explicar que este punto non foi á Comisión Informativa de Plenos porque se 
estaba preparando a proposta de Alcaldía, non se levou como unha moción de urxencia para que os 
concelleiros tiveran a documentación, poder enviala e así podela revisar. Refire que primeiro vaise ler a 
proposta de Alcaldía e despois votarase a ratificación da súa inclusión na orde do día para, de selo caso, 
continuar coa deliberación sobre o punto. 
 
Pola Secretaria Accidental dáse lectura á proposta de Alcaldía de data 25 de novembro de 2019, que di: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Asunto: APROBACIÓN DOS PROXECTOS MODIFICADOS “REHABILITACIÓN EDIFICIO CASA AVELINO - 
FASE 1ª” e “REHABILITACIÓN EDIFICIO CASA AVELINO – FASE 2” 
 
ANTECEDENTES DO PROXECTO TÉCNICO MODIFICADO “REHABILITACIÓN EDIFICIO CASA AVELINO - FASE 
1ª 
 
O proxecto técnico “Rehabilitación edificio Casa Avelino - Fase 1ª” foi modificado logo do informe 
desfavorable de supervisión emitido polo Servizo de asistencia técnica a municipios da  Deputación 
Provincial. 
 
O proxecto técnico modificado “Rehabilitación edificio Casa Avelino - Fase 1ª”, incluído no POS+2017, 
con variación do orzamento do proxecto inicial e subido á plataforma telemática SUBTEL da Deputación 
Provincial con data 05.06.2018, foi supervisado favorablemente pola Deputación Provincial con data 
14.06.2018. 
 
Este proxecto ten un presuposto de execución por contrata de 274.007,28 € (IVE incluído), dos cales 
están financiados pola Deputación Provincial 213.396,25 € 
 
Con data 05.10.2018 recibiuse un requirimento do servizo de Xestión de Plans da Deputación Provincial 
no que se solicita a aprobación do proxecto técnico modificado “Rehabilitación edificio Casa Avelino - 
Fase 1ª” polo Pleno do Concello, unha vez que dispón da supervisión favorable emitido polo Servizo de 
asistencia técnica a municipios da  Deputación Provincial con data 14.06.2018. 
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Consta recibida a autorización do Servizo de Patrimonio Cultural para o proxecto modificado 
“Rehabilitación edificio Casa Avelino Fase 1ª”, así como o informe técnico de cumprimento de 
condicións; e foron emitidos novos anexos V e VI deste proxecto modificado. 
 
Consta así mesmo no expediente o informe emitido con data 13.02.2019 pola Intervención municipal. 
 
Este proxecto foi inicialmente redactado con anterioridade á entrada en vigor da Lei 9/2017 de 8 de 
novembro, de Contratos do Sector Público, polo que non se contemplou a división en lotes. 
 
Con data 25.11.2019 recibiuse un novo requirimento do servizo de Xestión de Plans da Deputación 
Provincial no que se solicita a aprobación do proxecto técnico modificado “Rehabilitación edificio Casa 
Avelino - Fase 1ª” polo Pleno do Concello. 
 
ANTECEDENTES DO PROXECTO TÉCNICO MODIFICADO “REHABILITACIÓN EDIFICIO CASA AVELINO - FASE 
2” 
 
O proxecto técnico “Rehabilitación edificio Casa Avelino - Fase 2” foi modificado logo do informe 
desfavorable de supervisión emitido polo Servizo de asistencia técnica a municipios da  Deputación 
Provincial, e do informe desfavorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 
 
O proxecto técnico modificado “Rehabilitación edificio Casa Avelino - Fase 2”, incluído no POS+2018, 
con variación do orzamento do proxecto inicial e subido á plataforma telemática SUBTEL da Deputación 
Provincial con data 05.06.2018, foi supervisado favorablemente pola Deputación Provincial con data 
06.06.2018. 
 
Este proxecto ten un presuposto de execución por contrata de 222.454,76 € (IVE incluído); e  foi 
inicialmente redactado con anterioridade á entrada en vigor da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público, polo que non se contemplou a división en lotes. 
 
Con data 10.10.2018 recibiuse un requirimento do servizo de Xestión de Plans da Deputación Provincial 
no que se solicita a aprobación do proxecto técnico modificado “Rehabilitación edificio Casa Avelino - 
Fase 2” polo Pleno do Concello, unha vez que dispón da supervisión favorable emitido polo Servizo de 
asistencia técnica a municipios da  Deputación Provincial con data 06.06.2018. 
 
Consta recibida a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para o proxecto modificado 
“Rehabilitación edificio Casa Avelino Fase - 2”, así como o informe técnico de cumprimento de 
condicións; e foron emitidos novos anexos V e VI deste proxecto modificado. 
 
Con data 25.11.2019 recibiuse un novo requirimento do servizo de Xestión de Plans da Deputación 
Provincial no que se solicita a aprobación do proxecto técnico modificado “Rehabilitación edificio Casa 
Avelino - Fase 2” polo Pleno do Concello. 
 
Por todo isto, propoño ao Pleno da corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
1.- Aprobar o proxecto técnico modificado “Rehabilitación edificio Casa Avelino - Fase 1ª”, incluído no 
POS+2017, subido á plataforma telemática SUBTEL da Deputación Provincial con data 05.06.2018 e cun 
presuposto de execución por contrata de 274.007,28 € (IVE incluído), dos cales están financiados pola 
Deputación Provincial 213.396,25 €. 
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2.- Declarar o compromiso de incorporar os fondos municipais necesarios para facer fronte á achega 
municipal no momento da licitación da obra. 
 
3.-  Aprobar o proxecto técnico modificado “Rehabilitación edificio Casa Avelino - Fase 2”, incluído no 
POS+2018, subido á plataforma telemática SUBTEL da Deputación Provincial con data 05.06.2018 e cun 
presuposto de execución por contrata de 222.454,76 € (IVE incluído). 
 
4.- Dar traslado do presente acordo e da documentación correspondente á Deputación Provincial a 
través da plataforma telemática SUBTEL.” 
 
Polo Sr. Presidente sométese a votación do Pleno a ratificación da inclusión do punto na orde do día, de 
conformidade co previsto no artigo 82.3 do ROF, resultando APROBADA a súa inclusión por unanimidade 
dos membros presentes. 
 
Aberto o turno de intervencións o Sr. Rubido Ramonde di: Nós ímonos opoñer porque cremos que hai 
outras prioridades. Este proxecto vai acabar cerca dos 100 millóns de pesetas e cremos que hai outras 
prioridades, polo tanto ímonos opoñer. 
 
O Sr Alcalde di: Si, realmente falando diso, si vai pasar  dos 100 millóns de pesetas, pero eu creo que non 
vai pasar so dos 100 millóns de pesetas polo simple feito do coste da obra , digamos que o coste da obra 
é o coste real, é dicir, é una rehabilitación, sabemos que un 40% son impostos,  o problema é que vai 
pasar dos 100 millóns porque cando se compra esa casa, valórase en 90.000 euros con informe dos 
técnicos e páganse 360.000 euros por ela e aí está, para min, o gran desfase, é dicir, custou 360.000 
euros esa casa como para non poñela polo menos en valor para un edificio municipal. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdeG-PSOE (7) e do BNG (2), e 
catro (4) en contra do PP, ACORDA: APROBAR a proposta de Alcaldía nos termos nos que quedou 
transcrita. 
 
 
4. MOCIÓN DA PLATAFORMA SOCIAL EN DEFENSA DOS DEREITOS NACIONAIS DE GALIZA, VIA GALEGA 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 25 de novembro de 
2019, que di: 
 
“Vista a moción presentada pola portavocía de Vía Galega en data 24 de outubro de 2019 (rex entrada 
nº 3775), que di: 
 

“Este vaise i aquel vaise, 
e todos, todos se van. 

Galicia, sin homes quedas 
que te poidan traballar. 

Tés, en cambio, orfos e orfas  
e campos de soledad, 

e nais que non teñen fillos 
e fillos que non ten pais. 

E tés corazóns que sufren 
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longas ausencias mortás,  
viudas de vivos e mortos 
que ninguén consolará. 

 
No poema Pra a Habana!, a nosa poeta, Rosalía de Castro, plasmou con especial sensibilidade o drama 
da emigración. Un drama non só persoal, senón tamén social e nacional. A emigración provoca 
desarraigamento, familias rotas e conduce tamén á desertización económica e á perda de horizonte de 
futuro dun país. 
 
156 anos despois da publicación de Cantares Gallegos este drama dista moito de ser unha triste 
lembranza do noso pasado. Segundo datos do Instituto Galego de Estatística,  nos últimos 10 anos 
(2008-2017 –últimos datos dispoñíbeis-) emigraron de Galiza 216.413 persoas con idades comprendidas 
entre os 16 e 54 anos,  idades nas que se concentran a maior parte das persoas demandantes de 
emprego. 
Nese período 79.529 persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos abandonaron o noso 
país. Mozas e mozos que ante a falta de perspectivas de realización persoal e laboral tiveron que coller a 
maleta para se gañar a vida fóra. Unha sangría para unha sociedade que criou e formou a unha xeración 
para que o seu coñecemento e o seu traballo contribúa ao progreso doutras sociedades en vez de 
reverter no país. 
 
A emigración mesmo está a poñer en perigo a propia viabilidade de Galiza. O impacto da emigración é 
evidente no noso devalo demográfico e no avellentamento da poboación. 
 
A poboación activa de Galiza (persoas entre 16 e 65 anos que están traballando ou buscan emprego) 
representa menos da metade da poboación total.  
 
Na época na que Rosalía escribiu Pra a Habana! a poboación de Galiza representaba o 11,5% da 
poboación total do Estado español e a súa densidade de poboación duplicaba a media estatal. En 1900 a 
porcentaxe descendera ao 10,64%. En 1950 situábase no 9,26% e en 2018 era só do 5,74%. É dicir, o 
peso relativo da poboación de Galiza no Estado español reduciuse á metade e en 2018 a nosa densidade 
de poboación situouse por vez primeira por baixo da media.   
 
Algúns xa denominan a esta realidade “a Galiza mingüante” e se non lle poñemos remedio a esta sangría 
poboacional, significará a morte a medio prazo de Galiza como ente colectivo. 
 
A condición periférica e subordinada da nosa economía, a destrución de parte importante da nosa base 
produtiva, a precariedade no emprego e a ausencia de políticas ambiciosas de igualdade e fomento da 
conciliación están na base do devalo demográfico do país e o aumento da emigración. 
 
Por todo o devandito o Pleno do Concello adopta os seguintes acordos: 
 
-Dirixirse ao Parlamento de Galiza para que tome en consideración a emigración como un drama social e 
nacional, conciba este problema como unha emerxencia nacional e outorgue prioridade ás políticas que 
ataquen as súas causas, instando á Xunta de Galiza a impulsar políticas que aseguren o dereito a un 
traballo digno na terra e creen as condicións para favorecer o retorno das nosas persoas emigradas. 
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-Instar ao Parlamento de Galiza a constituír  no seu seo unha ponencia sobre a emigración galega,  co 
obxecto  de que, no prazo máximo de cinco meses, estude e propoña as  medidas e políticas  necesarias 
para  rematar con este drama que ao longo da historia  e actualmente  golpea ao Pobo Galego. 
  
-Deben ser eixos destas políticas: 

- A defensa da base produtiva do país e dunha economía autocentrada, que mobilice os enormes 
recursos do país para xerar emprego e riqueza en Galiza. 

- A creación de emprego digno e de calidade. 
- O desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezan a conciliación da 

vida laboral e familiar. 
 

-O compromiso desde o goberno municipal con políticas que promovan e lle dean forza  aos sectores 
estratéxicos e ao tecido industrial de Galiza, nomeadamente o agrogadeiro, forestal , marítimo-
pesqueiro , enerxético e das TIC.” 

A Comisión, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda ditaminar devandita proposición 
favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Alcalde di: Non habendo ninguén da asociación que a defenda e 
ao que se lle puidera facer algunha pregunta, para o noso grupo está bastante claro. Se non hai máis 
intervencións procédese á votación. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA: 
APROBAR a moción nos termos nos que quedou transcrita. 
 
 
5. MOCIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA E DEMOCRÁTICA 
 
O Sr. Alcalde intervén para manifestar que segundo o artigo 93 do R.O.F. a consideración de cada punto 
incluído na orde do día comezará coa lectura, íntegra ou en extracto, polo Secretario, do ditame 
formulado pola Comisión Informativa correspondente, pero neste caso, dende a Alcaldía e o grupo de 
goberno, propoñemos que sexan os propios membros da Asociación da Memoria Histórica e 
Democrática da Agrupación de Cedeira que sexan os que  lean a moción presentada no rexistro 
municipal e gustaríanos que fose co consenso de toda a Corporación, monstrándose conformes todos os 
grupos municipais. 
 
O Sr. Alcalde da uso da palabra a dona Teresa Fernández. 
 
A Sra. Fernández di: Boas tarde, Alcalde, Concelleiras e Concelleiros, e a todos os presentes. Vou a dicir 
unhas palabras, se me permitides, antes de pasar a ler a moción. Hoxe é un día moi importante e grazas  
á xenerosidade e ó traballo dos compañeiros da Memoria Histórica imos presentar hoxe esa moción en 
nome da sección de Cedeira. Este é un acto de redención, síntome coa autoridade moral porque hoxe 
son a voz dos mortos, a valedora dos represaliadas e represaliados polos franquistas, polos golpistas 
contra o  réxime democrático e lexítimo, a voz dos familiares que moitos xa non están porque chega moi 
tarde isto, outros que si estamos, como meu pai. A el roubáronlle a infancia, co seu pai e co seu irmán, o 
seu futuro, perdoade por personalizar, falo como vítima. Existimos, non se pode negar a memoria 
histórica. Aquí estamos para contalo. Grazas á Asociación da Memoria Histórica por facer visibles ás 
vítimas, por devolverlles a súa dignidade, por facer posible que comecemos a pechar a ferida que non 
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quixemos reabrir por moito que repitamos, non se reabre, nunca, nunca se pechou, sempre estivo 
sangrando, sempre. Oxalá ninguén teña a tentación de escarvar outra vez nela e facela sangrar máis, 
sería inexplicable nun estado democrático coma o noso. Grazas tamén aos que aínda non tendo 
familiares represaliados, aínda que na ditadura fomos todos un pouco represaliados, loitan e dan a 
coñecer a verdadeira historia. As xeracións que non viviron a ditadura teñen que saber a verdade, como 
nós facemos, como fixeron comigo que ma contaron, eu falo co meu fillo, a xente nova que non o viviu, 
ten que sabelo. Non se ten que esquecer para que non ocorra nunca nada mais igual 
 
A continuación a Sra. Fernández da lectura á moción presentada pola Sección Local de Cedeira da 
Asociación da Memoria Histórica Democrática e di: 
 
“Reparación, recoñecemento e recuperación da memoria persoal e familiar de quenes en Cedeira, 

durante a Guerra Civil e a Ditadura padeceron condenas, sancións e calquera forma de violencia 

producidas por razóns políticas, ideolóxicas e crenzas relixiosas, durante a Guerra Civil concretadas 

neste caso nos 13 cidadáns de Cedeira máis outro de Cabanas, asasinados pola sublevación franquista  o 

18 de decembro de 1936. 

A Sección Local de Cedeira da ASOCIACIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA DEMOCRÁTICA en base a 

Lei de Bases de Réxime Local do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das   

entidades locais e demais normativa que poda resultar de aplicación, presenta para a súa aprobación 

unha MOCIÓN, coa seguinte  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O próximo 18 de decembro cumpriranse 73 anos dos asasinatos de catorce galegos, trece dos 

cales eran cedeireses, entre os que se atopaban  tres representantes institucionais da cidadanía no 

Concello de Cedeira. Cinco meses despois do golpe de estado e tras un consello de guerra farsa e 

ilexítimo, foron fusilados no Castelo de San Felipe: 

E.A.T. Mestre 
 

A.B.T. Mariñeiro 
 

A.C.D. Veterinario 
 

J.C.D.F. Labrego 2º Tte. alcalde 

M.F.F. Militar retirado Alcalde 

G.F.R. Estudante 
 

M.F.S. Funcionario de Correos 
 

I.F.V. Mestre e empregado de banca 
 

A.I.F. Mariñeiro 
 

J.L.B. Labrego Concelleiro 
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E.M.T. Condutor de autobús 
 

R.R.S. Mestre 
 

F.R.N. Barbeiro e Músico 
 

A.A.B. Veciño de Cabanas 
 

Súmanse estes veciños aos que xa, desde os primeiros momentos da entrada en Cedeira das 

hordas sublevadas foron, en palabras de Isaac Diaz Pardo, “inmolados” sen delito, sen xustiza, 

impunemente, nunha estratexia de eliminación física e social de cantos, dunha maneira ou doutra, 

apostaban por una sociedade de iguais, libre, próspera, moderna e culta. 

Trinta e nove veciños e veciñas de Cedeira pagaron coa vida o seu compromiso democrático, 

aparte de moitos e moitas máis que o fixeron con cárcere, usurpación dos seus bens, perda do seu 

modo de vida e, en definitiva marxinación social. Foron implacablemente castigados e castigadas con 

crueldade inusitada todos os membros da familia, sendo privados, non só dos seus seres queridos, 

senón das súas propiedades e medios de vida. 

Todas e cada unha destas persoas deben ter o seu especial recoñecemento e dignificación e 

desexamos que así sexa en futuras iniciativas, pero nesta ocasión, ante a magnitude da traxedia 

concentrada nun só día, nun só instante e por estar preto o seu tristísimo cabodano cremos que esta 

pode ser a primeira das suxestións que ao respecto da recuperación da memoria histórica de Cedeira lle 

facemos a toda a Corporación Municipal. 

 Anclamos a presente moción na Lei 52/2007, de 26 de decembro, pola que se recoñecen e 

amplían dereitos e establécense medidas a favor de quenes padeceron persecución ou violencia durante 

a guerra civil e a ditadura. 

Esta lei no seu artigo primeiro expresa que: 

“…atende ao manifestado pola Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados que o 20 de 

novembro de 2002 aprobou por unanimidade unha Proposición non de Lei na que o órgano de 

representación da cidadanía reiteraba que «ninguén pode sentirse lexitimado, como ocorreu no pasado, 

para utilizar a violencia coa finalidade de impor as súas conviccións políticas e establecer rexímenes 

totalitarios contrarios á liberdade e dignidade de todos os cidadáns, o que merece a condena e repulsa 

da nosa sociedade democrática». A presente Lei asume esta Declaración así como a condena do 

franquismo contida no Informe da Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa asinado en París o 17 

de marzo de 2006… “ 

É hora, así, de que a democracia española e as xeracións vivas que hoxe disfrutan dela honren e 

recuperen para sempre a todos os que directamente padeceron as inxustizas e agravios producidos, por 
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uns ou outros motivos políticos ou ideolóxicos ou de crenzas relixiosas, en aqueles dolorosos períodos 

da nosa historia. Desde logo, a quenes perderon a vida. Con eles, ás súas familias. 

Faise unha proclamación xeral do carácter inxusto de todas as condenas, sancións e expresións 

de violencia persoal producidas, por motivos inequívocamente políticos ou ideolóxicos, durante a 

Guerra Civil… 

No artigo 3 da Lei declárase a ilexitimidade dos tribunais, xurados ou órganos de cualquer 

natureza administrativa creados con vulneración das máis elementais garantías do dereito a un proceso 

xusto, así como a ilexitimidad das sancións e condenas de carácter persoal impostas por motivos 

políticos, ideolóxicos ou de crenzas relixiosas. Sublíñase, así, de forma inequívoca, a carencia actual de 

vixencia xurídica daquelas disposicións e resolucións contrarias aos dereitos humáns e contribúese á 

rehabilitación moral de quenes sufriron tan inxustas sancións e condenas. 

Artigo 2. Recoñecemento xeral. 

1. Como expresión do dereito de todos os cidadáns á reparación moral e á recuperación da súa 

memoria persoal e familiar, recoñécese e declara o carácter radicalmente inxusto de todas as condenas, 

sancións e calqueira forma de violencia persoal producidas por razóns políticas, ideolóxicas ou de crenza 

relixiosa, durante a Guerra Civil… 

Artículo 3. Declaración de ilexitimidade. 

1.Declárase a ilexitimidade dos tribunais, xurados e calquera outro órgano penal ou 

administrativos que, durante a Guerra Civil, se tiveran constituído para impor, por motivos políticos, 

ideolóxicos ou de crenza relixiosa, condenas ou sancións de carácter persoal, así como a das súas 

resolucións. 

2. Por ser contrarios a Dereito e vulnerar as máis elementais esixencias do dereito a un xuizo 

xusto, declárase en todo caso a ilexitimidade do Tribunal de Represión da Masonería e o Comunismo, o 

Tribunal de Orden Público, así como os Tribunais de Responsabilidades Políticas e Consellos de Guerra 

constituídos por motivos políticos, ideolóxicos ou de crenza relixiosa de acordo co disposto no artigo 2 

da presente Lei. 

3. Igualmente, decláranse ilexítimas, por vicios de forma e fondo, as condenas e sancións ditadas 

por motivos políticos, ideolóxicos ou de crenza por calquera tribunal ou órganos penal ou administrativo 

durante a Ditadura contra quenes defenderon a legalidade institucional anterior, pretenderon o 

restablecimento dun réxime democrático en España ou intentaron vivir conforme a opcións amparadas 

por dereitos e liberdades hoxe recoñecidos pola Constitución. 

Artículo 4. Declaración de reparación e recoñecemento persoal.  
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1. Recoñece o dereito a obter unha Declaración de reparación e recoñecemento persoal a 

quenes durante a Guerra Civil e a Ditadura padeceron os efectos das resolucións a que se refiren os 

artigos anteriores. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 

1. Rexeitar TODOS os casos que en Cedeira se deron de represión, en calquera das súas 

manifestacións,  acoso ou menosprecio por motivos da súa calidade como representantes da cidadanía, 

por motivos ideolóxicos, políticos ou relixiosos, ou aqueloutros que tiveran que ver co dereito á libre 

maneira de vivir e de expresarse a todas as víctimas do golpe de estado do 1936 e posterior ditadura 

Franquista. 

2. Pola proximidade da data, sen perxuizo de futuras propostas, solicitámoslles teñan a ben 

adicar un espazo público de importancia urbanística e de elevada concurrencia en memoria e recordo de 

todos os asasinados o dezaoito de decembro de 1936 no Castelo de San Felipe, non só polo significado 

especial dos que coma vós foron concelleiros de Cedeira, que tamén, senón por todos os que aquel 

aciago día, en virtude dunha inxusta sentenza dun Consello de Guerra ilexítimo, pagaron coa vida o 

seren homes de ben. 

3. Propoñémoslles  a coñecida como Praza dos Cabalos para que a nomeen e rotulen como 

“PRAZA 18 DE DECEMBRO”. 

4. Colocar un panel explicativo e reivindicativo das persoas e valores de todos os 

asasinados co seguintes corpos: 

a) Fotografía da casa do Concello no ano 1936. 

b) Nomes, apelidos e profesión dos 14 homes fusilados. 

c) Texto: 

A Sra. Fernández di: Agora o seguinte texto vaime axudar a lelo o meu compañeiro Vicente Loureiro. 

O Sr. Loureiro di: Os militares rebeldes, que se levantaron en armas contra a España democrática en 
xullo do 1936, condenáronvos a morte e executáronvos no Castelo de San Felipe por  “rebelión militar”. 
Xunta a vós tamén sería asasinado Antonio Ameneiro Braxe, veciño de Cabanas.  
A ignominia da sentenza, que intentaba xustificar o criminal fusilamento de xente de paz, viría 
acrecentar, se iso fose posible, o horror do delirante fanatismo dos golpistas. 

Tentando, nese cruento exterminio, extinguir para sempre a luz transformadora da esperanza, a 
humanista ilusión nun mundo novo e o soño solidario dun país que creu na cultura, no progreso e na 
liberdade -soño que vós representabades-, sobre os vosos nomes, sobre a vosa memoria, sobre as vosas 
almas, quixeron estender unha negra sombra de sospeita que fixese tremer de incerteza á xente de ben, 
que arrepíase de pavor ás vosas amizades, que afogase no silencio o longo pranto das vosas familias. 
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Porén, a Verdade agardaría o día no que puidésemos pechar a terrible ferida que nos aflixe para que, 
desa maneira, se converta ao fin en pasado e poidades ficar, xa que logo, no memento, na acordanza 
colectiva, entre o recendo das flores. 

 

Canta soidade pode abranguer unha alma?  

Canta resistencia pode caber nun pranto?  

“Liberdade, igualdade, fraternidade”:  

un futuro apenas comezado lene anceio, fermoso, alumeaba  

camiños por terra e mar imaxinados.  

Urdir un nidio abrente de esperanzas:  

velaí o “delito” perpetrado. Segar as vosas vidas entregadas  

axustizar o tempo novo reclamado.  

Ollade, erguidos, o ceo culminante  

na noite luminosa de Cedeira: unha constelación de trece estrelas  

deseña no infinito unha bandeira.” 

 
A Sra. Secretaria accidental di: A moción presentada pola Sección Local de Cedeira da Asociación da 
Memoria Histórica e Democrática en data 6 de novembro de 2019 ( rex entrada nº 3952), foi ditaminada 
favorablemente por unanimidade dos membros presentes na Comisión Informativa de Plenos de data 
25 de novembro de 2019. Con respecto ao contido da moción, advertir que a denominación da Praza 
proposta na moción require de previa tramitación de expediente administrativo municipal e acordo 
plenario ao respecto. 
 
Aberto o turno de intervencións, a Sra. Rodríguez Pérez di: A nós, na moción que temos, fáltanos un 
pedazo. 
 
O Sr. Alcalde di: Si, na moción presentada faltaría no inicio do texto que levará o panel explicativo, antes 
do parágrafo que empeza coa “A ignonimia da sentenza (…)”, faltaría un paragrafo que se leu agora.  
 
A Sra. Fernández di: Tes razón, sería o parágrafo que empeza por “Os militares rebeldes (…)”. 
 
O Sr. Alcalde di: Si. Falta iso, si. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E iso é moi lóxico que vaia. Eu o que vin ao ler a moción era como que 
quedaba… eu comezo aquí “A ignonimia da sentenza (…)” que quedaba demasiado texto, pero pouco 
didáctico, é dicir , votaba de menos algo que dixera qué pasou o 18 de decembro. 
 
A Sra. Fernández di: Efectivamente. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Agora, co que leu Vicente, creo que queda mais claro. E outra cousa, e que 
non sei como vai ser o panel, a placa, pero eu digo como suxerencia, ó mellor tampouco estaba de mais 
facer unha dedicatoria final, en xeral, como a todas as vítimas do franquismo ou algo así, pero bueno,é 
algo que se me ocorre. 
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O Sr. Alcalde di: Eu creo que na propia moción que se presenta, creo que xa ven tamén nunha parte de 
que se poden facer máis cousas e todo iso . 
 
A Sra. Rodríguez Pérez: Si, si que ven. 
 
O Sr. Alcalde di: María, remataches?, Luís, se tes algo que dicir? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, era simplemente iso. 
 
O Sr. Alcalde di: Eu creo que falo en nome do grupo pero tamén creo que falo en nome de toda a 
Corporación , primeiro darlle as grazas aos dous grupos por aprobar na Comisión Informativa e levar isto 
de mutuo acordo, creo que é algo que todos temos que aprobar como conxunto de todos os veciños.A 
verdade que foi moi emocionante a moción en sí lida pola Sra. Fernández . Creo que sobran as palabras 
de apoio porque realmente todo o que se di fai imaxinar ás familias que durante tantos anos pasaron 
eses tragos. Incluso, en algunhas reunións ás que teño acudido e escoitado que incluso creou división na 
propia Cedeira de xente que estaba dun bando e que lamentablemente os outros que foron condeados 
e fusilados, esa mesma xente foi capaz incluso de acoller a escondidas ás familias e ós fillos porque se 
sentían mal, axudábanlles e todo iso. Igual non é correcto dicir posta en valor, pero o significado que 
supuxo para un pobo como Cedeira todo iso. Anímovos a que sigades participando, que sigades facendo 
propostas, que sigades pelexando por todo isto. E sí que tamén comparto con María,hai que tamén 
intentar levar isto a ensinanzas e que cheguen a cantas máis persoas, a  máis xente nova, mellor. Ás 
veces parece que 70 anos atrás que non pasou nada e, realmente, temos motivos de que poida 
lamentablemente volver a acontecer. Ademais dicir que nunca é tarde, e isto é algo que é necesario, 
creo que se empeza a facer un pouquiño de xustiza, desa posta en valor de todos eses concelleiros, 
coma nós, que nun momento determinado estamos aquí para  tentar facer as cousas o mellor posible 
polos veciños e que sufriron todo iso, sobre todo esa represión brutal que houbo para todo o mundo, a 
parte desas persoas que foron fusiladas ou gaseadas, senón a todas esas familias, ós mais de cen 
represaliados totais que houbo na vila. Así que, pola miña parte, non sei se alguén mais quere dicir 
algunha palabra? 
 
O Sr. Alcalde continúa dicindo: Procedemos á votación , imos votar o ditame coa emenda pola que se 
incluiría no texto do panel explicativo, antes do parágrafo que comeza “A ignonimia da sentenza (…)” o 
seguinte parágrafo: 
“Os militares rebeldes, que se levantaron en armas contra a España democrática en xullo do 1936, 
condenáronvos a morte e executáronvos no Castelo de San Felipe por “rebelión militar”. Xunta a vós 
tamén sería asasinado A.A.B., veciño de Cabanas.” 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA: 
APROBAR a moción nos termos nos que quedou transcrita. 
 
O Sr. Alcalde conclúe que en canto se teña o panel, pasaráselle a todos os grupos para que o teñan, e o 
día que se inaugure farase unha convocatoria para toda a Corporación.  
 
 
6. MOCION BNG 
 
O Sr. Alcalde pregunta á Sra. Rodríguez Pérez se quere dar lectura á moción do seu grupo. 
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A Sra. Rodríguez Pérez explica que é unha moción sobre o 25 de novembro, data que se acaba de pasar, 
pero nunca está de mais  reincidir no tema, e quere aproveitar para facer unha crítica ao goberno polo 
tema do 25, pola máis que pésima, inexistente campaña que se fixo. 
 
O Sr. Alcalde responde que entrarán a debatelo despois. 
 
Pola portavoz municipal do BNG dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 25 
de novembro de 2019, que di: 
 
“O grupo municipal do BNG, ao abeiro do Regulamento orgánico municipal, presenta a seguinte moción 
para o seu debate en Pleno, en relación ao vindeiro 25 de Novembro. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Cada 25 de novembro os titulares, os minutos de silencio e as declaracións institucionais lembran a 
vixencia da violencia machista e do sistema patriarcal. Así mesmo, o feminismo galego volta saír á rúa 
como cada vez que somos asasinadas ou agredidas.  
 
A violencia machista exercida contra as mulleres é un problema de primeira orde, contrario aos dereitos 
humanos e que a escala mundial representa un auténtico xenocidio e diante do que os titulares, 
minutos de silencio e declaracións institucionais de cada 25 de novembro son insuficientes.  
 
Historicamente a violencia ten sido minimizada, ocultada e invisibilizada e os avances que temos dado 
responden á capacidade transformadora do feminismo e dos movementos de mulleres en todo o 
mundo e tamén aquí, na Galiza. Nos últimos anos asistimos a mobilizacións históricas en Galiza que dan 
cumprida conta da fartura diante dunha situación que é insostíbel. Nos últimos anos as respostas aos 
feminicidios que impulsa o feminismo galego teñen aumentado en número de convocatorias e en 
asistencia. Así mesmo, asistimos a dúas folgas históricas no 8 de marzo de 2018 e 2019 que superaron 
toda expectativa. 
  
Se ben é certo que temos dado pasos adiante como sociedade na visibilización da violencia machista, 
falta moito por facer. É clave aumentar os recursos dispoñíbeis e é clave tamén visibilizar todo tipo de 
violencias machistas.  
 
Un dos debates que o feminismo ten conseguido colocar na axenda pública é o da violencia sexual. 
Movementos como o #PrimAcoso ou o #Meetoo así como a resposta a casos como o da Manada 
marcaron un antes e un despois na conciencia colectiva, e deben marcar un antes e un despois tamén na 
resposta das administracións públicas.  
É preciso recoñecer a importancia e gravidade das violacións e agresións sexuais na nosa sociedade e a 
insuficiencia nos recursos de intervención e atención. Segundo datos do propio Consello Xeral do Poder 
Xudicial hai un 80% de feitos delitivos que non se denuncian. Malia isto, as denuncias teñen 
experimentado un incremento das agresións e as persoas expertas da cadea xudicial e de atención 
alertan ademais dun incremento na súa brutalidade.  
 
Así mesmo, a Fiscalía Xeral do Estado ten alertado nas súas recentes edicións da Memoria Anual sobre o 
aumento da violencia e os delitos de natureza sexual entre as persoas máis novas e relaciónao 
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directamente coa preeminencia da pornografía nas redes sociais e como forma de educación e 
socialización sexual. 
 
Galiza está dotada dun amplo marco legal que inclúe a violencia sexual como unha forma de violencia 
machista desde o ano 2007. O goberno Feijóo non ten feito o esforzo suficiente por desenvolver este 
marco e por adaptar os recursos a todo tipo de violencia. Así mesmo, cómpre recordar que o Estado 
español continúa a incumprir o Convenio de Istambul e tamén o propio Pacto de Estado que prometía 
avanzar nunha definición da violencia machista que supere o enfoque patriarcal e reducionista que a 
limita ao ámbito familiar e da parella. 
 
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte 
 

ACORDO 
 
1. Compromiso do goberno local de traballar pola erradicación da violencia machista.  
2. Demandar da Xunta de Galiza: 
2.1 O incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de 
xénero do proxecto de orzamentos de 2020 de forma que se sitúen, como mínimo, no 1% do total e así 
dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007, do 27 de 
xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. 
2.2. Demandar da Xunta de Galiza a mellora da atención e prevención da violencia machista e, 
particularmente, da violencia sexual, adoptando as seguintes medidas: 

a) Garantir a gratuidade da atención xurídica ás vítimas de violencia sexual por ser vítimas de 
violencia machista e impulsar unha campaña específica para informar da existencia deste 
recurso. 
b) Promover un programa específico de formación en materia de violencia sexual para todos os 
ámbitos profesionais que traballan na prevención e atención da violencia machista (ámbitos 
sanitarios, policiais, administrativos e xurídicos, educativos, administración local...). 
c) Constituír unha mesa de traballo na que se avalíe, xunto cunha representación do ámbito 
xudicial, policial e forense, a casuística das denuncias en Galiza por agresión sexual, de cara a 
analizar posíbeis fallos na cadea de atendemento e intervir no seu baixo número. 
d) Desenvolver un protocolo específico de atención á violencia sexual, con especial atención ao 
ámbito xudicial. 
e) Impulsar iniciativas no campo da prevención e sensibilización da mocidade, a comezar pola 
extensión, antes do remate de 2020, a todos os centros de educación secundaria do país de 
obradoiros específicos sobre o consentimento co obxectivo de contribuír a superar os roles 
machistas como referente formativo na mocidade galega; así como desenvolver as actuacións 
necesarias para incorporar contidos coeducativos transversais de superación da dominación 
sexual en todas as fases educativas.  

3. Demandar do goberno central as seguintes medidas para avanzar no recoñecemento da violencia 
sexual como violencia machista: 
a) demandar a introdución no marco legal do concepto de consentimento para mellorar a tipificación e 
tratamento da violación e das agresións sexuais así como a consideración destes delitos como delitos de 
carácter público.  

b) Impulsar a aplicación da directriz do artigo 36 do Convenio de Istambul que estipula que as 
autoridades deben adoptar todas as medidas necesarias para garantir que o sexo non 
consentido sexa tratado sempre coma un delito. 
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c) modificar a definición estatal de violencia de xénero de acordo co Convenio de Istambul de 
forma que a violencia sexual sexa recoñecida como tal, como xa fixo a lei galega no ano 2007. 
d) desenvolver as actuacións legais de organización necesarias para que os delitos de violencia 
sexual sexan instruídos nos xulgados exclusivos de violencia machista e transferir a Galiza os 
recursos orzamentarios necesarios para esta adaptación.” 

 
A Sra. Secretaria accidental di:Esta moción do BNG foi ditaminada favorablemente por unanimidade dos 
membros presentes na Comisión Informativa de Plenos de data 25 de novembro de 2019. 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Alcalde di: En canto á moción, parécenos que está moi ben. 
Estamos totalmente de acordo. Si que é verdade que nos últimos catro anos o concello de Cedeira non 
fixo, non tivo un plan de igualdade, iso é unha realidade. Facíanse accións puntuais, e incluso estas 
accións puntuais creo que está moi ben neses momentos puntuais, pero realmente  sen ter unha 
estratexia, sen ter un plan que sexa a longo prazo, de tres ou catro anos, creo que ás veces, de pouco 
serve. É dicir, o 25 ten que ser igual que o 26 e ten que ser tamén o 7 de agosto e o 30 de setembro, e 
non só remitirse a uns días. Polo cal, nós xa adiantamos que sí adquirimos ese compromiso que ven no 
punto 1, de facer unha estratexia municipal de prevención de violencias  machistas e fomento da 
igualdade entre mulleres e homes, que será transversal, que queremos que participen os grupos da 
oposición, así como todo o tecido social, educativo que hai no concello de Cedeira, pero tamén 
entendemos que queremos meter unha adenda para que a Xunta de Galicia inste para que haxa 
subvencións para facer estas estratexias que despois se converterán nun plan de igualdade porque o 
que hai agora son axudas puntuais para facer actos puntuais. Isto sería a adenda pola nosa parte, nada 
mais.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, totalmente de acordo, creo que debemos engadir un punto nas demandas 
á Xunta  
 
O Sr. Alcalde di: Que sería o punto  2.3. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si. A necesidade de que a Xunta orzamente… 
 
O Sr. Alcalde di: Si, eu diría engadir como punto 2.3.- Instar á Xunta de Galicia que dote 
economicamente aos concellos para poder realizar estratexias municipais de prevención de violencias 
machistas e fomento da igualdade entre mulleres e homes. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, que as financie, que sexan orzamentadas e que sexa fácil chegar a elas. 
 
O Sr. Alcalde di: Votamos o ditame modificado coa emenda proposta. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA: 
APROBAR o ditame emendado nos seguintes termos: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Cada 25 de novembro os titulares, os minutos de silencio e as declaracións institucionais lembran a 
vixencia da violencia machista e do sistema patriarcal. Así mesmo, o feminismo galego volta saír á rúa 
como cada vez que somos asasinadas ou agredidas.  
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A violencia machista exercida contra as mulleres é un problema de primeira orde, contrario aos dereitos 
humanos e que a escala mundial representa un auténtico xenocidio e diante do que os titulares, 
minutos de silencio e declaracións institucionais de cada 25 de novembro son insuficientes.  
 
Historicamente a violencia ten sido minimizada, ocultada e invisibilizada e os avances que temos dado 
responden á capacidade transformadora do feminismo e dos movementos de mulleres en todo o 
mundo e tamén aquí, na Galiza. Nos últimos anos asistimos a mobilizacións históricas en Galiza que dan 
cumprida conta da fartura diante dunha situación que é insostíbel. Nos últimos anos as respostas aos 
feminicidios que impulsa o feminismo galego teñen aumentado en número de convocatorias e en 
asistencia. Así mesmo, asistimos a dúas folgas históricas no 8 de marzo de 2018 e 2019 que superaron 
toda expectativa. 
  
Se ben é certo que temos dado pasos adiante como sociedade na visibilización da violencia machista, 
falta moito por facer. É clave aumentar os recursos dispoñíbeis e é clave tamén visibilizar todo tipo de 
violencias machistas.  
 
Un dos debates que o feminismo ten conseguido colocar na axenda pública é o da violencia sexual. 
Movementos como o #PrimAcoso ou o #Meetoo así como a resposta a casos como o da Manada 
marcaron un antes e un despois na conciencia colectiva, e deben marcar un antes e un despois tamén na 
resposta das administracións públicas.  
É preciso recoñecer a importancia e gravidade das violacións e agresións sexuais na nosa sociedade e a 
insuficiencia nos recursos de intervención e atención. Segundo datos do propio Consello Xeral do Poder 
Xudicial hai un 80% de feitos delitivos que non se denuncian. Malia isto, as denuncias teñen 
experimentado un incremento das agresións e as persoas expertas da cadea xudicial e de atención 
alertan ademais dun incremento na súa brutalidade.  
 
Así mesmo, a Fiscalía Xeral do Estado ten alertado nas súas recentes edicións da Memoria Anual sobre o 
aumento da violencia e os delitos de natureza sexual entre as persoas máis novas e relaciónao 
directamente coa preeminencia da pornografía nas redes sociais e como forma de educación e 
socialización sexual. 
 
Galiza está dotada dun amplo marco legal que inclúe a violencia sexual como unha forma de violencia 
machista desde o ano 2007. O goberno Feijóo non ten feito o esforzo suficiente por desenvolver este 
marco e por adaptar os recursos a todo tipo de violencia. Así mesmo, cómpre recordar que o Estado 
español continúa a incumprir o Convenio de Istambul e tamén o propio Pacto de Estado que prometía 
avanzar nunha definición da violencia machista que supere o enfoque patriarcal e reducionista que a 
limita ao ámbito familiar e da parella. 
 
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte 
 

ACORDO 
 
1. Compromiso do goberno local de traballar pola erradicación da violencia machista.  
2. Demandar da Xunta de Galiza: 

2.1 O incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a 
violencia de xénero do proxecto de orzamentos de 2020 de forma que se sitúen, como mínimo, 
no 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento 
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da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de 
xénero. 
2.2. Demandar da Xunta de Galiza a mellora da atención e prevención da violencia machista e, 
particularmente, da violencia sexual, adoptando as seguintes medidas: 
a) Garantir a gratuidade da atención xurídica ás vítimas de violencia sexual por ser vítimas de 
violencia machista e impulsar unha campaña específica para informar da existencia deste 
recurso. 
b) Promover un programa específico de formación en materia de violencia sexual para todos os 
ámbitos profesionais que traballan na prevención e atención da violencia machista (ámbitos 
sanitarios, policiais, administrativos e xurídicos, educativos, administración local...). 
c) Constituír unha mesa de traballo na que se avalíe, xunto cunha representación do ámbito 
xudicial, policial e forense, a casuística das denuncias en Galiza por agresión sexual, de cara a 
analizar posíbeis fallos na cadea de atendemento e intervir no seu baixo número. 
d) Desenvolver un protocolo específico de atención á violencia sexual, con especial atención ao 
ámbito xudicial. 
e) Impulsar iniciativas no campo da prevención e sensibilización da mocidade, a comezar pola 
extensión, antes do remate de 2020, a todos os centros de educación secundaria do país de 
obradoiros específicos sobre o consentimento co obxectivo de contribuír a superar os roles 
machistas como referente formativo na mocidade galega; así como desenvolver as actuacións 
necesarias para incorporar contidos coeducativos transversais de superación da dominación 
sexual en todas as fases educativas.  
2.3 Instar á Xunta de Galicia que dote economicamente aos concellos para poder realizar 
estratexias municipais de prevención de violencias machistas e fomento da igualdade entre 
mulleres e homes. 

3. Demandar do goberno central as seguintes medidas para avanzar no recoñecemento da violencia 
sexual como violencia machista: 

a) demandar a introdución no marco legal do concepto de consentimento para mellorar a 
tipificación e tratamento da violación e das agresións sexuais así como a consideración destes 
delitos como delitos de carácter público.  
b) Impulsar a aplicación da directriz do artigo 36 do Convenio de Istambul que estipula que as 
autoridades deben adoptar todas as medidas necesarias para garantir que o sexo non 
consentido sexa tratado sempre coma un delito. 
c) modificar a definición estatal de violencia de xénero de acordo co Convenio de Istambul de 
forma que a violencia sexual sexa recoñecida como tal, como xa fixo a lei galega no ano 2007. 
d) desenvolver as actuacións legais de organización necesarias para que os delitos de violencia 
sexual sexan instruídos nos xulgados exclusivos de violencia machista e transferir a Galiza os 
recursos orzamentarios necesarios para esta adaptación.” 

 
 
7. MOCIÓN DA ASOCIACIÓN CÍVICO CULTURAL ÁGORA NARÓN 
 
O Sr. Alcalde intervén antes de que se lea o correspondente ditame da Comisión Informativa de Plenos 
de data 25 de novembro de 2019, para darlle o uso da palabra á Sra. Rodríguez Pérez. 
 
A Sra Rodríguez Pérez di: Esta moción, se a leíchedes, en principio, léela e dis non me parece mal. É unha 
moción sobre o uso dun aula en Ferrol para que a xente da UNED non teña que ir a examinarse a 
Coruña, unha cousa así.  
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O Sr. Alcalde di: Está moi simplificada. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Claro, o problema é que non temos datos de nengún tipo. Eu falei con 
concello de Ferrol e co de Narón, porque é unha asociación de Narón. Falei cos concellos para 
preguntarlles se alí se presentara esta  moción porque lles afecta directamente e non teñen 
coñecemento para nada. E ademais a quen afecta é ao concello de Ferrol. 
 
O Sr. Alcalde di: Podemos sacala da orde do día. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu propoñía quitala e poñerse en contacto en todo caso coa asociación 
 
O Sr. Alcalde di: Si, poñerse en contacto coa asociación por se eles queren facer unha nova proposta e 
que veñan a defendela ao pleno. Pola nosa parte, estamos de acordo. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: É a expresión dunha vontade , pódese retirar como se pode votar se estamos 
todos de acordo en apoiar o fondo da proposta e quedaba expresada a nosa vontade favorable 
 
O Sr. Alcalde di: Eu, particularmente, a miña proposta sería remitirllo á asociación e, se queren, no 
seguinte pleno a levaríamos como punto da orde do día e que veñan a defendela. Sería igual agora que 
no mes de xaneiro. Votamos entón a retirada do punto da orde do día 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA: 
RETIRAR o asunto da orde do día. 
 
 
8. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE A ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA 
 
En cumprimento do disposto no artigo 42 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades locais, aprobado por RD 2568/1986, a Alcaldía-Presidencia procede a dar conta 
das Resolucións adoptadas desde a realización da última sesión plenaria con carácter ordinario, aos 
efectos de control e fiscalización dos órganos previstos no artigo 22.2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local. 
 

Nº DECRETO ASUNTO 
00476/2019 INDEMNIZACIONS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 
00477/2019 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 
00478/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018731 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 
00479/2019 LICENCIA PARA ASUNTOS PROPIOS DA FUNCIONARIA DONA E.P.A. 
00480/2019 PREMIOS V CERTAME PINTURA RAPIDA E O AR LIBRE- CONCELLO DE CEDEIRA 

00481/2019 
CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA A ACTIVIDADE DE PINTURA E DEBUXO ARTÍSTICO 
DURANTE DOUS MESES 

00482/2019 LICENCIA PARA ASUNTOS PROPIOS DA FUNCIONARIA DONA E.P.A. 
00483/2019 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR-ANTICIPO DE CAIXA FIXA 
00484/2019 NOMINA DE SETEMBRO DE 2019 
00485/2019 APROBACION DA RELACION FACTURAS DO PROXECTO 2019/3/BIBLO/1 
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00486/2019 
CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA A ACTIVIDADE DE TAPICERÍA ARTÍSTICA DURANTE DOUS 
MESES 

00487/2019 
CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA MANTEMENTO ASCENSOR SITUADO NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

00488/2019 
LEVANTAMENTO DE REPARO O INFORME INTERVENCIÓN CERTIFICACIONS OBRA MELLORA NA 
REDE DE SANEAMENTO RUAS PAZ, SILVA E FLOREAL. 

00489/2019 CONTRATO MENOR PARA ADXUDICAR UNHA ACTUACIÓN MUSICAL DE GUADI GALEGO 
00490/2019 CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA A ACTIVIDADE DE MEMORIA DURANTE DOUS MESES 
00491/2019 CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA A ACTIVIDADE DE ZUMBA DURANTE TRES MESES 

00492/2019 
CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA A ACTIVIDADE DE MANUALIDADES DURANTE DOUS 
MESES 

00493/2019 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE SETEMBRO 2019 

00494/2019 
CONVOCATORIA DA COMISIÓN SELECCIONADORA E DATA DO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL 
TÉCNICO PARA ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN. 

00495/2019 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 22 2019 GC 10 2019 
00496/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-26 
00497/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018786 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 
00498/2019 CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL POR INTERINIDADE POR SUBSTITUCIÓN DE R.L.B. 
00499/2019 APROBACION DEFINITIVA MC 23 2019 TC 11 2019 
00500/2019 CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA MONITOR MULTIDISCIPLINAR DURANTE TRES MESES 

00501/2019 

APROBACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS 
OU NOMEAMENTOS INTERINOS NOS POSTOS DE TRABALLO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO- 
APARELLADOR/A. 

00502/2019 CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA MONITOR DE BADMINTON DURANTE TRES MESES 
00503/2019 CONTRATO MENOR DE SERVIZOS  PARA MONITOR DE PADEL DURANTE TRES MESES 

00504/2019 
CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA IMPARTIR SESIÓNS DE  XIMNASIA TERAPÉUTICA 
DURANTE 2,5 MESES 

00505/2019 CONTRATO MENOR PARA A PINTURA DE BANCOS DE FORXA COLOCADOS NO CASCO URBANO 
00506/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO A RELACION DE FACTURAS F-2019-25 
00507/2019 ACORDO DE NON DIVISIÓN EN LOTES DUN INVESTIMENTO INCLUIDO NO POS+2019 
00508/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018841 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 
00509/2019 DELEGACION DE FUNCIONS DE ALCALDIA NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE 
00510/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-28 

00511/2019 
ALTA DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS E AMIGOS DE SAN ROMÁN NO REXISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONS VECIÑAIS 

00512/2019 MODELOS AEAT 111 E 303 DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2019 

00513/2019 
MODIFICACION DA DURACIÓN DO CONTRATO LABORAL POR INTERINIDADE DE M.P.F. POR 
SUBSTITUCIÓN DE S.R.C. 

00514/2019 

APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA 
REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL 
PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. 

00515/2019 INDEMNIZACIONS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 
00516/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DE FACTURAS RELACION F/2019/30 
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00517/2019 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 17.10.2019 
00518/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018898 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 
00519/2019 DELEGACIÓN DAS FUNCIÓNS DE ALCALDÍA NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE 

00520/2019 
ALTA DA ASOCIACIÓN ESCUDERÍA JSM COMPETICION NO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONS 
VECIÑAIS 

00521/2019 
SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA 
DONA C.L.L. 

00522/2019 ELECCIÓNS SINDICAIS PERSOAL FUNCIONARIO 

00523/2019 
TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018951 RESOLUCIÓN SANCIONADORA RESOLUCIÓN 
SANCIONADORA 

00524/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000018974 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 
00525/2019 CONTRATO MENOR PARA SUBSTITUCIÓN DE MOBILIARIO EN DEPENDENCIAS MUNICIPAIS 

00526/2019 
DISPOSICIÓN DE GASTOS POR ASISTENCIAS ÓS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSOAL DO ANO 
2019. 

00527/2019 PRÓRROGA DO CONTRATO DE CATRO AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CEDEIRA 
00528/2019 DELEGACION DE FUNCIONS DE ALCALDIA NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE 

00529/2019 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA TÉCNICA DE ATENCIÓN A MUSEOS E CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN 2019 

00530/2019 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 1 AO 30 DE SETEMBRO DE 2019 

00531/2019 
TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 12880/2019 RESOLUCIÓN DE PRIMERAS ALEGACIONES 
ORDINARIO 

00532/2019 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PARA A 
CONTRATACIÓN DA A.E.D.L. 2019-20 

00533/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-34 

00534/2019 
APROBACIÓN DA SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN MARES DE CEDEIRA E DO 
PAGAMENTO DO ANTICIPO ANUALIDADE 2019 

00535/2019 
SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA 
DONA M.V.S. 

00536/2019 CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRO DE MATERIAL DE SINALIZACIÓN VIARIA 
00537/2019 APROBACION DEFINITIVA MC 25 2019 TC 13 2019 
00538/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-27 
00539/2019 APROBACION DEFINITIVA MC 24 2019 TC 12 2019 
00540/2019 NÓMINA DE OUTUBRO 2019 
00541/2019 ANULACIÓN INSCRICIÓN PARELLA DE FEITO D. J.C.R.M. E Dª M.N.P. 
00542/2019 NOMEAMEAMENTO DE ARQUITECTO/A TECNICO - APARELLADOR/A 
00543/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000019035 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00544/2019 

APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN DA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 
CONCEDIDA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL NAS OFICINAS DE TURISMO PARA OS MESES 
DE XULLO, AGOSTO E SETEMBRO 2019 

00545/2019 
CONTRATO MENOR DE SERVIZOS DE PINTURA DE FACHADAS DOS ASEOS PÚBLICOS DO PARQUE 
SAN ISIDRO 

00546/2019 
CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA DIRECCIÓN DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS 
MUNICIPAIS-AGADER 2019 E  COORDINACIÓN SEG. E SAÚDE 



 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 

 C.I.F.: P-1502200-G  

  
 
 

26 
 

00547/2019 
MODIFICACION DA DURACIÓN DO CONTRATO LABORAL POR INTERINIDADE DE R.P.Z. POR 
SUBSTITUCIÓN DE A.B.F. 

00548/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-32 

00549/2019 
SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA DON 
M.C.G. 

00550/2019 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE OUTUBRO 2019 

00551/2019 
CAMBIO DA COMPOSICIÓN DA MESA ELECTORAL POLO COLEXIO DE TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS DAS ELECCIÓNS SINDICAIS PERSOAL LABORAL 

00552/2019 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2019/U020/000001) 
00553/2019 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2019/V008/000002) 
00554/2019 DECLARACIÓN DA CADUCIDADE E ARQUIVO DAS ACTUACIÓNS (EXP. 2018/U022/000013) 
00555/2019 CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA TÉCNICO DEPORTIVO DURANTE DOUS MESES 

00556/2019 
APROBACION CONSIGNACION PROVISION FONDOS SOLICITADA POLO XUZGADO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº1 FERROL 

00557/2019 TRAMITACIÓN DE DECRETOS - 99500000019073 ACUERDO INICIO ACUERDOS DE INICIO 

00558/2019 
APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS. AGADER 
2019 

00559/2019 

CORRECCIÓN DE ERRO NA RESOLUCIÓN 532/2019 DE DATA 25/10/2019 RELATIVA Á SOLICITUDE 
DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PARA A 
CONTRATACIÓN DE A.E.D.L. 2019-20 

00560/2019 SOLICITUDE DE AXUDA MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL DE M.F.Y A.F. 

00561/2019 
APROBACION DE GASTO DA SUBVENCION ANPA PICAPEIXE DO CEIP NICOLAS DEL RIO E 
ABOAMENTO PRIMER ANTICIPO 2019 

00562/2019 

APROBACIÓN DOS PAGAMENTOS DOS ANTICIPOS DA ANUALIDADE 2019 DA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA A AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL PARA GASTO 
CORRENTE E INVESTIMENTO. 

00563/2019 DELEGACION DE FUNCIONS DE ALCALDIA NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE 

00564/2019 
APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AO ABEIRO DO FONDO DE 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2019 PARA GASTOS DE INVESTIMENTO 

00565/2019 APROBACION FACTURAS LER CONTA MOITO 

00566/2019 
APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AO ABEIRO DO FONDO DE 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2019 PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO 

00567/2019 
CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNHA  PERSOA  PARA FOMENTO DE EMPREGO DE 
PERSOAS PERCEPTORAS DA RISGA 2019-2020 EN SUSTITUCIÓN DOUTRA POR RENUNCIA. 

00568/2019 
SOLICITUDE DE CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE PARA DONA MT.F.V. 

00569/2019 
CAMBIO DA COMPOSICIÓN DA MESA ELECTORAL POLO COLEXIO DE ESPECIALISTAS E NON 
CUALIFICADOS DAS ELECCIÓNS SINDICAIS PERSOAL LABORAL 

00570/2019 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 18.11.2019 

00571/2019 
CORRECCIÓN DE ERRO NA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DATA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NÚM. 
539/2019 RELATIVA Á APROBACIÓN DEFINITIVA MC 24 2019 TC 12 2019 

00572/2019 
CAMBIO DA COMPOSICIÓN DA MESA ELECTORAL POLO COLEXIO DE TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS DAS ELECCIÓNS SINDICAIS PERSOAL LABORAL 

00573/2019 
LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A 
FORMACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS 
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OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR. 

00574/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACIÓN DE FACTURAS F-2019-33 
00575/2019 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 
00576/2019 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

00577/2019 
LEVANTAMENTO REPARO E APROBACIÓN CERTIFICACIÓN E FACTURA DA OBRA SANEAMENTO 
EN CASAL DE MARIA E VILA DO RIO 

00578/2019 
CONCESIÓN DE PERÍODO DE VACACIÓNS E  DIAS DE ASUNTOS PROPIOS  2019 A DONA M.A.G.V. E 
FINALIZACION CONTRATO DE DONA C.B.G. POLA INCORPORACIÓN DA PRIMEIRA. 

00579/2019 ALTA DA ASOCIACIÓN CULTURAL CETÁREA NO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONS VECIÑAIS 
00580/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-36 
00581/2019 CONSULTA DE EXPEDIENTE 
00582/2019 NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DO CONCELLO NO PLAN DE PENSIÓNS DE ABANCA 
00583/2019 CORRECCION ERRO NA RESOLUCION DA ALCALDIA DE DATA 18.11.2019 NÚMERO 574/2019 
00584/2019 LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACION DA RELACION DE FACTURAS F-2019-36 
00585/2019 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 1 AO 31 DE OUTUBRO DE 2019 

00586/2019 
SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PARA 
L.R.P. 

00587/2019 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 28.11.2019 
 
 
9. MOCIÓNS DE URXENCIA 
 
Pola Presidencia pregúntase se algún dos presentes desexa someter á consideración do Pleno, por razón 
de urxencia, algún outro asunto non comprendido na orde do día que acompaña á convocatoria e que 
non teña cabida no punto de rogos e preguntas, non presentándose ningún. 
 
 
10. ROGOS E PREGUNTAS 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Retomando a crítica de antes, creo que puidechedes facer algo máis de 
campaña, de visibilización e difusión, tanto do acto do 25 N, como da propia difusión do que era o día. 
Moita xente dos locais nos preguntou por qué non había carteis ,non sei, e as pancartas que colgamos o 
ano pasado tiñan que estar no concello. Tan sequera darlle visibilidade desa maneira. 
 
O Sr. Alcalde di: Creo que o tema da campaña ven un pouquiño de antes, é dicir, entendo o que queres 
dicir, pero vou ó fondo, visualizamos un día? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Peor é non visualizalo. 
 
O Sr. Alcalde di: Eu creo que se lle deu bastante visualización. Creo que o tema de que non se puxeran os 
carteis foi porque non os atopamos, co cal creo que tamén é unha autocrítica ao goberno anterior de  
cando se retiran as concellerías saber perfectamente onde están cada un dos elementos, por que foi 
unha realidade. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Quitounas XXXX. 



 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 

 C.I.F.: P-1502200-G  

  
 
 

28 
 

 
O Sr. Alcalde di: As palabras de XXXX, xa que o citáchedes, pero bueno dun traballador do concello, son  
que el non sabía onde estaban, pero se queredes podedes consultalo. Outras veces tamén  mandáronse 
mais carteis, este ano non se mandaron máis carteis.  
  
A Sra. Prieto Cal di: No caso de Galicia en negro, a campaña cambiou. Antes estaba organizada polo 
concello de Santiago de Compostela e agora cambiou e está organizada por un ente externo. Hai que 
recoñecer que, por algún erro de comunicación, non chegou nunca esa información a nós, en primeiro 
lugar. E a Deputación, que era a encargada de enviar os carteis, só mandou ós concellos que superaban 
os 10.000 habitantes, cuestión de merchandising. 
 
O Sr. Alcalde di: Incluso co tema de intervir… 
 
A Sra. Prieto Cal di: Incluso co intervir no pacto da firma que se fixo no concello de Lugo. Esas son un 
pouco as cousas. Evidentemente, nunca é suficiente a repercusión que se pode dar en medios deste tipo 
de eventos, estou completamente de acordo. Tamén recoñezo que unha acción puntual, 
simbolicamente relevante terá calado a nivel social?  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non se lle pode quitar importancia. 
 
A Sra. Prieto Cal di: Si que a ten. Non se lle pode quitar importancia, pero tampouco se lle pode quitar 
importancia ó resto do traballo que se pode ter feito, e que se terá feito, en materia de violencia de 
xénero e da igualdade. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Outra das preguntas que levo facendo desde que empezáchedes vos o 
goberno creo, con respecto á subvención do castelo, cómo está o tema? 
 
O Sr. Alcalde di: Estamos tramitando agora mesmo o tema das subvencións, o que son as subvencións 
de libre concorrencia, os convenios das nominativas, expedientes. Temos Secretaria accidental porque a 
Secretaria titular está de baixa e estamos con moitísimo traballo. No tema dos convenios, estamos a 
redactar os convenios todos, non había ningún feito. Os convenios que había do ano pasado eran dous e 
estaban feitos por Secretaría, co cal tivemos que volver a facer todo. A carga de traballo que ten 
Intervención é moi grande, pero si que é verdade que non está feito e esperemos sacalo canto antes 
porque é moi necesario.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non está feito? 
 
O Sr. Alcalde di: Non está feito. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E a outra pregunta é sobre a bolsa de traballo social, como está? Xa sei que se 
abreu, quero saber en qué fase se atopa. 
 
O Sr. Alcalde di: Está agora mesmo xa na fase de nomeamento de tribunal e para sacalo para xa. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Para xa, cando? 
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O Sr. Alcalde di: Para cando se teña o último informe listo tanto de Secretaría como de Intervención. 
Está o nomeamento do tribunal, é unha bolsa importante, no cal van a participar tanto a Secretaria 
como a Interventora no propio tribunal. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Estas eran as dúas preguntas de sempre. A última intervención é sobre o tema 
das subvencións que xa volo comentei que ía falar diso porque me parece…Bueno, xa o criticamos 
publicamente, creo que vós sabedes o que é a paridade, quero pensar que si o sabedes, e o que é a 
discriminación positiva. Non ten lóxica ningunha o que fixéchedes coas subvencións de cultura. Nós 
incluso nos plantexamos pedir a dimisión da responsable de Cultura por ese tema e, de feito, é a quen 
lle quero preguntar. Que nos intente explicar porque parécenos algo tan  aberrante que se transformara 
por completo ese criterio que quería saber a súa opinión. 
 
A Sra. García Ríos di: Eu entendo que vos resulte chocante. A verdade é que tivemos un debate e 
fixémolo porque as asociacións culturais que hai en Cedeira, a maioría, adoecen de falta de homes. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Por Deus! 
 
A Sra. García Ríos di: Si, estase premiando… Realmente eu entendo que poñades o berro no ceo, pero o 
que se alterou  o punto ese, non é nada tan sustancial, non hai ningunha asociación que vaia quedar 
pola alteración de puntos. Hai un problema de base que ás veces pensamos que a discriminación 
positiva favorece a igualdade e, realmente, non é así. Estamos dando malos exemplos cando nas 
asociacións culturais só están implicándose mulleres. No tecido asociativo e, sobre todo, nas culturais, 
están soportadas, na maior parte, por mulleres. Ás veces son moitos homes, pero é unha muller a que 
carga con todo o peso do traballo. Entón, é moi importante que aí haxa un reparto de tarefas e que 
demos ese exemplo á infancia, ós nenos que son os que van atender e van a ser os homes do futuro. A 
moitos do presente xa están sen remedio. Quizá a medida non foi a mais axeitada. Encantoume que 
dérades a vosa opinión porque a min, persoalmente, fíxome reflexionar. Eu, sinceramente, estaba moi 
satisfeita porque pensaba que iso ía animar a participación e á responsabilización de homes no traballo 
das asociacións porque moitas veces a cabeza visible é un home, pero os que mais levan o peso do 
traballo nas asociacións son mulleres e non están visibles, non aparecen. Quizá podemos debater cómo 
se pode facer igual ese punto de favorecer que haxa homes ou que haxa máis dun xénero. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: En que sociedade vivimos, vivimos nunha sociedade totalmente igualitaria na 
que por desgraza temos que aupar aos homes para que esteñan en todas partes por que senón non 
chegan eles a ningún sitio? Ermitas, sinceramente, os argumentos que acabas de dar non se xustifican 
en absoluto, para nada, cando vivimos na sociedade na que vivimos, cando todas as mulleres que 
estamos aquí estamos grazas, gústenos mais ou gústenos menos, a que existe a obriga da paridade nas 
listas electorais, senón ningunha de nós, posiblemente, estariamos aquí. 
 
A Sra. García Ríos di: Iso non o sei . 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu si que o sei, compara con  antes de que existira a lei. Por favor, parece 
mentira que estemos falando cun goberno progresista. 
 
A Sra. García Ríos di: O que se pide é a paridade. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Paridade, non, o que se pide é que entren homes. 
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A Sra. García Ríos di: Non. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: A ver, puntúase que haxa máis homes que mulleres nas asociacións culturais. 
 
O Sr. Alcalde di: Non. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E a parte diso, como xustificas entón que nas de deportes, xa sei o que me vas 
a dicir, hai que facer deporte todos…  
 
A Sra. García Ríos di:Nas de deportes non pasa o mesmo.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Nas de cultura, afortunadamente en Cedeira, temos un riquísimo tecido 
asociativo no que teñen presenza moitísimas mulleres, por que queres impoñer a homes, non levan elas 
ben as asociacións? 
 
O Sr. Alcalde di: E que estás levando o discurso… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Para min non ten xustificación o que fixechedes, sobre todo en comparación 
coas de deportes. Se eses dous puntos eran exactamente iguais porque nuns se cambian e noutros non 
 
O Sr. Alcalde di: Eu creo que o estás levando a un terreo… se me deixas falar.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Estouno levando a onde a min me parece que non ten explicación ningunha. 
Se viviramos nunha sociedade igualitaria, vale, pero na sociedade na que vivimos, os homes non 
necesitan que ninguén os favoreza 
 
A Sra. García Ríos di: E que non se trata de favorecer. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, de que participen, quenes teñen que participar son as mulleres. 
 
A Sra. García Ríos di: É que é moi importante. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, pero iso non é labor do goberno. Iso é labor das propias asociación. 
 
A Sra. García Ríos di: Entón para que pon o punto o goberno? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Vosoutros saberedes para que o puxechedes, o anterior goberno puxo para 
ter en conta o labor da mulleres, discriminación positiva chámase. Da igual non nos imos poñer de 
acordo. 
 
O Sr. Alcalde di: Eu creo que estás levando o debate a uns termos que para nada teñen que ver cos 
criterios, cando ademais non só foi Ermitas, o tema de pedir a dimisión creo que está fora de lugar. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Fora de lugar… 
 
O Sr. Alcalde di: Se me deixas falar…Foi algo que se falou entre varios Concelleiros. Aquí tamén fago 
unha crítica, a ti como concelleira, estando no grupo de goberno 6 meses que non tiveras feito ni uns 
pregos nin unha revisión feita 
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A Sra. Rodríguez Pérez di: Pregos de que, eu non tiña pensado revisar as subvencións, para nada. 
 
O Sr. Alcalde di: Pero había que sacalas polo menos. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Por suposto, pero non ía facer como fixo o PP sacalas xusto antes das 
eleccións, como comprenderás, un pouco de coherencia. 
 
O Sr. Alcalde di: Iso unha parte, e ti que coñeces as asociacións e coñeces as entidades deportivas, non 
teñen nada que ver unhas coas outras. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non me vas a convencer. 
 
O Sr. Alcalde di: Eu non pretendo convencerte, só pretendo que me deixes falar porque se respectamos 
a túa palabra, terás que respectar a nosa. É unha forma que nosoutros quixémoslle dar ó tema da 
paridade, sen buscar os tres pes ao gato, sen dar as voltas que lle estás dando ti. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero se o conversáchedes. 
 
O Sr. Alcalde di: Pois igual a redacción estivo mal, igual haino que modificar. Pero unha cousa é eso e 
outra cousa é que esteas levando este tema a un asunto fora de lugar. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Fora de lugar para nada. 
 
O Sr. Alcalde di: Para o noso entender, si. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Para o meu, síntoo, pero non. 
 
O Sr. Alcalde di: Iso é o bo da democracia, que todos pensemos e ó final cheguemos a acordos. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Neste tema non imos chegar a acordo porque… Bueno, da igual. 
 
O Sr. Alcalde di: É o que falamos, a ver cómo funciona, veremos e  aceptamos as propostas que se fagan 
dende a oposición,por suposto. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: En canto ó turno das preguntas, aquí houbo un debate entre antigos 
coaligados moi guai a pesar de todo. Pero como parece ser que as nosas preguntas crispan mais, entón 
dada a importancia das mocións que se aprobaron hoxe de importante significado e aprobadas por 
unanimidade, nosoutros queremos rematar este acto con plena cordialidade e non ímos facer 
preguntas. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Que conste unha cousa que puidemos traer so a moción da Memoria Histórica 
que era a máis importante para min hoxe, puidemos facer un pleno só con esa moción. 
 
O Sr. Alcalde di: Pero é que temos que facer un pleno extraordinario polo tema de aprobación dos 
proxectos do POS e por iso non o fixemos. De todos modos, agradezo a reflexión que fixo Luís. Creo que 
bueno, tampouco foi isto  unha  discusión, aínda que está ben que haxa o debate. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: No próximo si que tocan preguntas. 
 
O Sr. Alcalde di: Agradezo, sobre todo, as mocións que se levaron hoxe que se aprobaron todas por 
unanimidade e tamén o agradecemento do  grupo de goberno de que no 25 N  participásemos todos  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Proposta do Bloque. 
 
O Sr. Alcalde di: Proposta do Bloque, si. Que siga habendo outras propostas nas que poidamos participar 
todos, e unha delas é a estratexia ésta da que falamos antes. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Iso sería o ideal, por suposto. 
 
O Sr. Alcalde di: Nada mais. Grazas a todos por vir. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 21:05 horas do 
expresado día. 
 


