
ACTA Nº 2020/04
SESIÓN Ordinaria DO PLENO DA CORPORACIÓN
- SALON DE PLENOS, xoves 28 de maio de 2020 –

No  día  de  hoxe,  ás  19:35  horas,  baixo  a  presidencia  do  alcalde,  reúnense  os  concelleiros  e
concelleiras que se indican, coa asistencia da Secretaria-Interventora accidental, que subscribe, co
obxecto de celebrar, en primeira convocatoria, Sesión Ordinaria do Pleno da Corporación. 

PRESIDE:
SECUNDINO GARCIA CASAL (presencial)
ASISTEN:
BNG
MARÍA DEL CARMEN MUÍÑO FILGUEIRA (presencial)
MANUEL VARELA MECÍAS (videoconferencia)
MARÍA AMPARO CALVO GONZÁLEZ (videoconferencia)
MANUEL BECEIRO COUCE(videoconferencia)
ANA BELÉN BREIJO GUNDÍN (videoconferencia)
TOMAS CALVO GARCÍA (videoconferencia)
PARTIDO POPULAR
MARÍA BELÉN TRIGO MEIZOSO (presencial)
MARÍA ESTHER DÍAZ VERGARA (presencial)
JOSÉ LUIS HERMIDA PRIETO (presencial)
PSOE
LOIS ANXO RODRÍGUEZ CALVO (presencial)

SECRETARIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL:
MÓNICA CIBREIRO CANEIRO (presencial)

Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que o alcalde, como
Presidente, declara aberta a sesión.
Procédese a tratar os asuntos incluídos na ORDE DO DÍA:

PRIMEIRO. APROBACIÓN, SE PROCEDE DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (Extraordinaria do
11 de abril do 2020).

A Sra.  Trigo sinala  que a  convocatoria  e  dobre,  da  comisión e  do pleno e  entenden que  non
deberían ir  xuntas  porque non se pode convocar a  unha comisión informativa xente que non
forma  parte  da  mesma.  Non  se  pode  convocar  unha  comisión  informativa  xunto  co  pleno
compartindo a orde do día xa que non se sabe se todos os asuntos se van a dictaminar. So hai un
apartado que hai que votar e no día de onte asistiu a unha comisión informativa na que non se
votou ese asunto. Non sabe se iso está dentro da legalidade polo que quere que conste en acta a
súa discrepancia. Respecto a acta, están de acordo.



O Sr.  alcalde sinala  que a  convocatoria  se fixo igual  que as  anteriores.  Que está feita  por un
funcionario  que  é  habilitado  nacional  e  que  el  entende  de  legalidade.  O  Pleno  ordinario  ten
validez ainda que non exista a comisión informativa. Convocase a xente que forma parte do pleno
e a quen forma parte a comisión informativa. Cada quen sabe a cal dos dous órganos debe asistir.
Non se convoca a quén non forma parte. En canto a comisión informativa, manifesta que non é
obrigatoria a súa celebración e que polo tanto o pleno pode celebrarse igual. Non é o mesmo
dictaminar que votar. O feito de que non se dictaminen os asuntos que ián a comisión informativa,
dos puntos que ían so había un para dictaminar que era un mero trámite, que o habitual e, nin
sequera, facer a comisión xa que era un formalismo sen máis trascendencia.  O Pleno ten plena
validez igual que a comisión informativa. Desde o punto de vista estético non se debería levar a un
pleno os erros involuntarios dos funcionarios que se encargan de facer as actas. A Secretaría neste
momento, o Secretario está de baixa e a secretaria accidental esta convocando exactamente igual
que o facía o secretario interventor. Entende que tiña plena validez. 

A Sra. Trigo sinala que é a primeira vez que ve este tipo de convocatoria e o Sr. Alcalde reitera que
as anterirores tamén teñen este formato. Dende que se fai resolución para convocar o Pleno faise
así. Dende a útlima vez que houbo secretaria accidental utilizouse este modelo.

A acta apróbase por unanimidade.

SEGUNDO.-  DACIÓN  EN  CONTA  DAS  RESOLUCIÓNS  DA ALCALDÍA  DENDE  O  NÚMERO
101/2020 ATA O NÚMERO 129/2020 (EXPTS. 2020/G003/000105 Ó 2020/G003/000135). 

Dase conta das seguintes Resolucións da Alcaldía.

Nº de Expediente Asunto Interesado NIF Interesado Fecha 
Apertura

Estado 
Administrativo

2020/G003/000105 Convocatoria de sesión extraordinaria do 
Pleno do Concello para o día 11 de abril do 
2020

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 08-04-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000106 Asunto: PAGAMENTO IRPF RENDEMENTOS
TRABALLO E ACTIVIDADES 
PROFESIONAIS(MODELO 111) 1º 
TRIMESTRE 2020

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 12-04-2020 
00:00

DECRETO ASINADO 
E TRASLADADO

2020/G003/000107 SOLICITUDE DE  AMPLIACIÓN  A  
XORNADA COMPLETA DE  MARÍA PILAR 
CALVO PICO

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 15-04-2020 
00:00

DECRETO 
NOTIFICADO

2020/G003/000108 ALTA PERSOA USUARIA PROGRAMA 
XANTAR NA CASA PAULINO ROMERO 
DOPICO POLA QUENDA DE URXENCIA.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 15-04-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000109 ALTA PERSOA USUARIA NO PROGRAMA 
XANTAR NA CASA JOSE GONZÁLEZ 

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 15-04-2020 
00:00

PRESENTACION



Nº de Expediente Asunto Interesado NIF Interesado Fecha 
Apertura

Estado 
Administrativo

GONZÁLEZ POLA QUEDA DE URXENCIA.

2020/G003/000110 SOLICITUDE AMPLIACION XORNADA 
LABORAL  A XORNADA COMPLETA DE  
VERONICA RODRIGUEZ VARELA

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 15-04-2020 
00:00

DECRETO 
NOTIFICADO

2020/G003/000111 APROBACIÓN PADRON SAF MES 
DEMARZO 2020

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 17-04-2020 
00:00

DECRETO ASINADO 
E TRASLADADO

2020/G003/000112 AMPLIACIÓN DE HORARIO DA PERSOA EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: MARÍA 
FREIRE MARTÍNEZ.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 21-04-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000113 ALTA PERSOA USUARIA NO PROGRAMA 
XANTAR NA CASA  POLA QUENDA DE 
URXENCIA JOSE ENIO PICOS MUIÑO.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 22-04-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000114 BAIXA DA PERSOA USUARIA DO SERVIZO 
DE AXUDA NO FOGAR A TRAVÉS DE 
DEPENDENCIA MARÍA FREIRE MARTÍNEZ.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 22-04-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000115 ABOAMENTO DE RETRIBUCIÓNS POR 
SUSTITUCIÓN DA SECRETARIA-
INTERVENTORA ACCIDENTAL DO 23 DE 
MARZO AO 22 DE ABRIL

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 23-04-2020 
00:00

DECRETO ASINADO 
E TRASLADADO

2020/G003/000116 APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DOS 
PROXECTOS MELLORA DA ENVOLVENTE 
DA CASA DA CULTURA DE SAN 
SADURNIÑO E MELLORA DA 
ILUMINACIÓN EN MARQUES DE 
FIGUEROA, OUTEIRO, ENXERTO, AGRA DE 
ARRIBA E CURRÁS, DO POS+2020

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 23-04-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000117 APROBACIÓN DAS NÓMINAS DO 
PERSOAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE 
SAN SADURNIÑO DO MES DE ABRIL DE 
2020

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 27-04-2020 
00:00

DECRETO ASINADO 
E TRASLADADO



Nº de Expediente Asunto Interesado NIF Interesado Fecha 
Apertura

Estado 
Administrativo

2020/G003/000118 PAGAMENTO LIQUIDACIÓNS SEGURIDADE
SOCIAL MES DE MARZO DE 2020

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 27-04-2020 
00:00

DECRETO ASINADO 
E TRASLADADO

2020/G003/000119 Aprobación asignación mensual grupos 
politicos correspondente ao mes de abril de 
2020

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 27-04-2020 
00:00

DECRETO ASINADO 
E TRASLADADO

2020/G003/000120 ALTA PERSOA USUARIA USUARIA NO 
PROGRAMA XANTAR NA CASA POLA 
QUENDA DE URXENCIA DIAMANTINO LUIS
FORMOSO HERMIDA.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 28-04-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000121 Levantamento da suspensión e interrupción 
de prazos en procedementos de licitación de 
obras directamente afectas a servizos de 
básicos de prestación obrigatoria para os 
Concellos.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 28-04-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000122 Levantamento da suspensión expediente 
POS+A/1/LAXE ;Pavimentación dos 
camiños de A Laxe  O Couto  A Castiñeira, 
Penavidrieira e Fontao  Pereira

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 29-04-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000123 ALTA PERSOA USUARIA DE SAF 
EXTRAORDINARIO RAMIRO LÓPEZ 
GALDO.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 29-04-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000124 APROBACIÓN DAS ASPIRANTES PARA A 
LISTAXE DE PROVISIÓN DE PRAZAS DE 
AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 04-05-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000125 APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN 
NÚMERO 4  E A CORRESPONDENTE 
FACTURA DA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 
SALÓN POLIVALENTE EN LAMAS

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 05-05-2020 
00:00

ESPERANDO 
NOTIFICACIÓNS



Nº de Expediente Asunto Interesado NIF Interesado Fecha 
Apertura

Estado 
Administrativo

2020/G003/000126 Levantamento da interrupción de prazos no 
procedemento de concesión de bolsas para 
o estudo e axudas para sufragar os gastos 
dos servizos prestados na EIM A Rolada.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 08-05-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000127 ALTA PERSOA USUARIA DE SAF 
EXTRAORDINARIO JOSEFA CANOSA 
RIOBO.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 08-05-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000128 APROBACIÓN DAS BASES PARA A 
CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL 
AO ABEIRO DO PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN LABORAL 2020

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 08-05-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000129 ALTA USUARIA SAF EXTRAORDINARIO 
JOSEFA CANOSA RIOBO.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 11-05-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000130 ALTA NO PROGRAMA DE XANTAR NA 
CASA POLA QUENDA DE URXENCIA JOSE 
MARÍA SANTOS FERNÁNDEZ.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 11-05-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000131 Levantamento da interrupción de prazos no 
procedemento de admisión de novo ingreso
de nenos e nenas na Escola Infantil 
Municipal "A Rolada" para o próximo curso e
apertura do prazo de presentación de 
solicitudes.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 11-05-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000132 APROBACIÓN PADRON SAF MES DE ABRIL
2020

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 12-05-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000133 ALTA NO SAF POLA QUENDA DE LIBRE 
CONCURRENCIA JOSE MARÍA SANTOS 
FERNÁNDEZ.

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 15-05-2020 
00:00

PRESENTACION

2020/G003/000134 CONTINUACIÓN DO PROCEDEMENTO DE 
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE 
REPROGRAFÍA. EXPTE. 
CONTRAT/REPROGR/2019

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 19-05-2020 
00:00

ESPERANDO 
NOTIFICACIÓNS



Nº de Expediente Asunto Interesado NIF Interesado Fecha 
Apertura

Estado 
Administrativo

2020/G003/000135 SOLICITUDE DO POS+ADICIONAL 2 /2020 
INVESTIMENTOS E GASTOS CORRENTES

CONCELLO DE SAN 
SADURNIÑO

P1507700A 19-05-2020 
00:00

PRESENTACION

TERCEIRO.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA,  SE  PROCEDE,  DO  PLAN  MUNICIPAL  DE
PREVENCIÓN  E  DEFENSA  CONTRA  OS  INCENDIOS  FORESTAIS  NO  CONCELLO  DE  SAN
SADURNIÑO.

Consta no expediente a seguinte proposta:

“PROPOSTA  DA  ALCALDÍA SOBRE  A APROBACIÓN  DEFINITIVA  DO  PLAN MUNICIPAL  DE
PREVENCIÓN  E  DEFENSA  CONTRA  OS  INCENDIOS  FORESTAIS  DO  CONCELLO  DE  SAN
SADURNIÑO

ANTECEDENTES

O Concello de San Sadurniño, por Resolución da Alcaldía do 17 de setembro de 2018, adheriuse ao
Convenio  de colaboración subscrito  entre  a  Xunta  de Galicia,  a  Fegamp e  Seaga  en  materia  de
prevención  e  defensa  contra  incendios  forestais  para  o  establecemento  dun  sistema  público  de
xestión da biomasa nas faixas secundarias.

Unha das estipulacións do dito convenio é a aprobación dun plan municipal de prevención e defensa
contra incendios forestais.

A  empresa  pública  SEAGA  realizou  os  traballos  técnicos  precisos  para  determinar  as  faixas
secundarias de defensa contra os incendios forestais, ao redor dos núcleos de poboación do termo
municipal.

Ademais, SEAGA elaborou unha proposta de Plan municipal, que agora se levou ao Pleno do mes de
xaneiro de 2020.

Posteriormente o Plan estivo exposto ao público, sen se presentar ningunha alegación ou achega.

O 23/04/2020 solicitouse á Dirección Xeral de Defensa do Monte a emisión do informe preceptivo e
vinculante sobre o Plan,  sendo emitido pola dita Dirección Xeral  o día 27/04/2020, e informando
favorablemente a delimitación das redes secundarias de faixas de xestión da biomasa do Plan municipal de
prevención e defensa contra incendios forestais de San Sadurniño.

Faise agora preciso elevar ao Pleno a aprobación definitiva do Plan.

Neste senso, a Alcaldía eleva ao Pleno da Corporación, para o seu debate e aprobación, a seguinte

PROPOSTA

Aprobar  definitivamente  o  PLAN  MUNICIPAL  DE  PREVENCIÓN  E  DEFENSA  CONTRA  OS
INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO, redactado por SEAGA, no marco do
Convenio  de colaboración subscrito  entre  a  Xunta  de Galicia,  a  Fegamp e  Seaga  en  materia  de
prevención  e  defensa  contra  incendios  forestais  para  o  establecemento  dun  sistema  público  de
xestión da biomasa nas faixas secundarias.”



O Alcalde sinala que non pasa nada se non se votou na comisión informativa. Votase a urxencia do
asunto para incluilo na orde do día. Acórdase por maioría a súa inclusión na orde do día.

A voceira  do  grupo de  goberno  sinala  que  este  asunto xa  se someteu a  Pleno e  se  aprovou
provisionalmente. Este plan municipal de prevención e defensa contra os incendios e preceptivo
para aplicación da lei. Foi elaborado no marco dun convenio entre a Xunta, a FEGAMP e SEAGA
para permitir a concellos de pequeno tamaño asumir os traballos de prevención e extinción de
incendios. Aprovado provisionalmente no pleno e transcorrido o prazo de exposición pública, non
existindo  alegacións,  procede  a  súa  aprobación  definitiva  polo  Pleno.  Indica  que  conta  cos
informes preceptivos por parte da Xunta.

O  Sr.  Rodriguez  sinala  que  e  unha  cuestión  de  trámite  que  xa  quedou  debatido  no  pleno
correspondente. 

A Sra. Trigo manifesta que xa quedara debatido.

Sen máis intervencións,  sométese a proposta a votación  co seguinte resultado: aprobada por
oito (8) votos a favor (BNG E PSOE) e 3 abstencións (PP). 

O Sr. Alcalde sinala que lle parece curioso o resultado da votación xa que se está a votar un plan
que é preceptivo para a aplicación da lei e que elabora a Xunta e permite ós Concellos pequenos a
prestación do servizo e se absteñen sen dicir por qué.

CUARTO. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚMERO 112/2020 DO 24 DE ABRIL
SOBRE MODIFICACIÓN DOS PROXECTOS DE “MELLORA DA ENVOLVENTE DA CASA DA
CULTURA  DE  SAN  SADURNIÑO”  E  “MELLORA  DA  ILUMINACIÓN  EN  MARQUÉS  DE
FIGUEROA, OUTEIRO, ENXERTO, AGRA DE ARRIBA E CORRÁS”. 
Dase conta da seguinte resolución:

“RESOLUCIÓN

ASUNTO: APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DOS PROXECTOS MELLORA DA ENVOLVENTE DA 
CASA DA CULTURA DE SAN SADURNIÑO E MELLORA DA ILUMINACIÓN EN MARQUES DE 
FIGUEROA, OUTEIRO, ENXERTO, AGRA DE ARRIBA E CURRÁS, DO POS+2020

EXPEDIENTE:2020/G003/000116 

ANTECEDENTES:

O  Concello  de  San  Sadurniño  incluíu  os  proxecto  MELLORA  DA  ENVOLVENTE  DA  CASA  DA
CULTURA DE SAN SADURNIÑO, redactado polo  arquitecto  Alfonso  Botana  Castelo,  así  como a
MELLORA  DA  ILUMINACIÓN  EN  MARQUES  DE  FIGUEROA,  OUTEIRO,  ENXERTO,  AGRA  DE
ARRIBA  E  CURRÁS,  redactado  polo  técnico  Xosé  M.  Golpe  Acuña,  no  plan  complementario  do
POS+2020, da Deputación provincial.

Recibimos senllos requirimentos para adaptar os ditos proxecto á normativa de aplicación e para
corrixir defectos leves nos orzamentos.



Unha vez realizadas as rectificacións por parte dos redactores, cómpre aprobar de novo os proxecto
modificados.

No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:

1. Aprobar o proxecto modificado de título MELLORA DA ENVOLVENTE DA CASA DA CULTURA
DE SAN SADURNIÑO, redactado polo arquitecto Alfonso Botana Castelo, cun orzamento total de
150.790,28  euros,  e  que  se  vai  incluír  no  plan  complementario  do  POS+2020,  da  Deputación
provincial.

2. Aprobar  o  proxecto  modificado de título  MELLORA DA ILUMINACIÓN EN MARQUES  DE
FIGUEROA, OUTEIRO, ENXERTO, AGRA DE ARRIBA E CURRÁS, redactado polo técnico Xosé M.
Golpe Acuña, cun orzamento total de 67.000,13 euros, e que se vai incluír no plan complementario do
POS+2020, da Deputación provincial.

3. Dar conta desta resolución na seguinte sesión do Pleno municipal.

O Alcalde sinala que se aproban eses proxectos con esas modificacións puntuais que non afectan nin
ó obxecto do proxecto nin a cóntía e que se fan a instancia dos servizos técnicos da Deputación e para
seguir o trámite correspondente para a súa aprobación polo Pleno da deputación é necesario dar
conta no Pleno da Corporación Municipal.”

QUINTO.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚMERO 129/2020 DO 19 DE MAIO
DOBRE SOLICITUDE DO POS+ADICIONAL 2/2020 INVESTIMENTOS E GASTOS CORRENTES.

Dase conta da seguinte Resolución da Alcaldía: 

“RESOLUCIÓN

ASUNTO: SOLICITUDE DO POS+ADICIONAL 2 /2020 INVESTIMENTOS E GASTOS CORRENTES

EXPEDIENTE:2020/G003/000135 

ANTECEDENTES:

A Deputación provincial vén de aprobar o plan POS+ADICIONAL 2 /2020 destinados a investimentos
e gastos correntes, por mor da pandemia do CIVID-19.

O Concello de San Sadurniño ten interese en participar no dito plan.

No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:

1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+ ADICIONAL 2/2020” da Deputación Provincial da Coruña,  cuxas Bases
se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos
obxectos que se indican a continuación:
 



A ) Financiamento de gastos correntes:

Gastos correntes Deputación
Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes 366,89 €

B ) Financiamento de investimentos financeiramente sostibles:

Investimentos  financeiramente  sostibles  SI
incluídos no Plan Complementario ao POS+ 2020

Financiamento dos investimentos

Deputación Concello
Orzamento

total
PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DO EIREXADO A
LOURIDO

57.666,53 € 0,00 € 57.666,53 €

MELLORA  DA  ILUMINACIÓN  EN  MARQUES  DE
FIGUEROA,  OUTEIRO,  ENXERTO,  AGRA  DE
ARRIBA E CURRÁS

67.000,13 € 0,00 € 67.000,13 €

TOTAL
124.666,66

€
0,00 € 124.666,66 €

C ) Resumo:

RESUMO POS+ADICIONAL 2/2020
Financiamento 

Deputación Concello
Orzamento

total

Gastos correntes 366,89 €

Investimentos incluídos no
Plan Complementario ao POS+ 2020

124.666,66 € 0,00 € 124.666,66 €

Investimentos non incluídos no 
Plan Complementario ao POS+ 2020

0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 125.033,55 € 0,00 € 125.033,55 €

2.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución
dos  investimentos,  e  que  ten  resolto  todo  o  relacionado  coas  concesións  e  autorizacións
administrativas que legalmente sexan necesarias.

3.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2020 os fondos necesarios para
facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2020, se a houbera.

4.-  Solicitar  da  Deputación Provincial  da  Coruña  a  delegación neste  Concello  da contratación e
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si  esta se
produce efectivamente.



5.-  Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións
públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan
axudas  ou  subvencións  concorrentes  doutras  Administracións,  achégase  o  detalle  de cada  unha
delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 

6.- Autorízase á Deputación  Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello
está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente
acordo e o correspondente expediente.”

 O Sr. Alcalde sinala que a Deputación aprobou un POS adicional polo que a San Sadurniño lle
corresponden 125.000 euros que poderian destinarse a gasto corrente e se decidiu destinalo a
investimentos.  Había  a  opción  de  elixir  entre  levar  a  cabo  proxectos  novos  ou  ben  incluír
proxectos  xa  incluídos  no  POS  complementario.  Si  se  optaba  por  esta  opción  o  trámite
administrativo  sería  máis  sinxelo.  Decidiuse  incluír  dous  dos  proxectos  aprobados  no  plan
complementario que son a iluminación  en Marques de Figueroa que implica unha mellora do
alumeado publico e un aforro enerxético, e o aglomerado da pista Eirixado - Lourido. Sobran 300
euros que se destinarán a gasto corrente. 

Antes de pasar ó punto da orde do día correspondente a “Rogos e Preguntas” o Sr. Alcalde
pregunta se hai algunha moción urxente.
 MOCIÓN URXENTE PRESENTADA POLO PARTIDO POPULAR: 

A  Sra.  Trigo  sinala  que  efectivamente  eles  presentaron  unha  polo  que  se  procede  a  votar  a
urxencia  da  mesma.  Acordase  por  unanimidade  promovelo  debate  e  votación  da  moción
presentada polo grupo do Partido Popular. 

Transcríbese a continuación a moción presentada:

"MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DE SAN SADURNIÑO PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A GARANTIZAR LA AUTONOMÍA QUE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y 
LAS LEYES OTORGAN A LAS ENTIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS 

El Grupo Municipal  Popular en el Ayuntamiento de San Sadurniño,  conforme a lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de San
Sadurniño desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 137 de la Constitución Española señala que "el Estado se organiza territorialmente en
municipios,  en  provincias  y  en  las  Comunidades  Autónomas  que  se  constituyan.  Todas  estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses". 

Por otro lado, nuestra Carta Magna en su artículo 142 establece que "las Haciendas locales deberán
disponer  de los medios suficientes  para el  desempeño de las funciones que la ley atribuye a las
Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en



los del Estado y de las Comunidades Autónomas". 

Estos principios constitucionales se han desarrollado a través de diversas leyes que garantizan, por
un lado, la autonomía local y, por otro, que las entidades locales cuenten con los recursos suficientes
para atender las necesidades de sus vecinos. 

De esta forma, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) establece que "para la
efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación
del Estado ( ... )' deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en
cuantos  asuntos  afecten  directamente  al  círculo  de  sus  intereses"  y  que  "el  gobierno  y  la
administración  municipal  (  ...  )  corresponde  al  ayuntamiento,  integrado  por  el  Alcalde  y  los
Concejales" (Art. 2 y 19 de LBRL). 

Esta Ley,  instrumento  fundamental  en  las  definición  de  las  competencias  y  obligaciones de las
entidades locales, señala además que "la cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración local  y  las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o los convenios administrativos que suscriban" (Art. 57.1 LRBRL). 

Por último cabe señalar, que la LRBRL establece en su artículo 105 que "se dotará a las Haciendas
locales  de recursos  suficientes  para el  cumplimiento de los  fines de las  entidades locales"  y  que
dichas haciendas locales "se nutren, además de tributos propios y de las participaciones reconocidas
en los del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, de aquellos otros recursos que prevea la
Ley". 

Se hace necesario recordar todas las leyes que protegen la autonomía, organizativa y de gestión de
sus recursos, de las entidades locales, así como las diferentes fuentes de financiación de las mismas,
por varios motivos: 

1-  El  Gobierno  de España con un absoluto desprecio  hacía  nuestra Constitución y las  leyes  que
regulan  la  organización,  competencias  y  la  Hacienda  de  las  entidades  locales  ha  negado
injustificadamente el pago a las EELL del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017. 

2- El gobierno de España está estudiando "confiscar" el superávit generado en 2019 por las EE.LL.
(5.000  millones  de  euros)  así  como  los  recursos  que  las  mismas  tienen  en  entidades  bancarias
(28.000 millones de euros) como consecuencia de haber generado superávits desde el  año 2012,
según pudimos conocer por una noticia publicada en el "Diario de las Palmas, 28/03/2020. 

Información que se ve ratificada por las declaraciones realizadas por la Ministra de Hacienda el 30
de abril  en el  Congreso de los Diputados,  en las que hizo alusión a la posibilidad de llegar a un
acuerdo con la FEMP para que la utilización del superávit municipal se pueda emplear para "cubrir
aquellos que el resto de administraciones no puedan llegar, de manera que entre todos podamos
actuar sinérgicamente sobre el ciudadano único o sobre la empresa pública". 

Hay que señalar que la generación de dichos superávits no se debe solamente a la aplicación de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF} puesto que esta ley
"vincula a todos los poderes públicos (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas,
Corporaciones Locales y Seguridad Social)" (Art. 1 y 2 de la LOEPSF}" pero solo las corporaciones
locales, gracias a una gestión eficiente y rigurosa de sus recursos, han sido capaces de generar de
manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre de cada ejercicio presupuestario
ayudando a que nuestro país pudiese cumplir con los objetivos de déficit público establecidos por la
Unión Europea. 



Estos superávit, tal y como recoge el artículo 32 de la LOEPSF, se han destinado a reducir el nivel de
endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles
que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, a seguir generando ahorros para poder
conjugar  la  prestación de  servicios  públicos  de calidad  a  los  vecinos con una fiscalidad  baja  sin
hipotecar a las generaciones futuras. 

Desde hace varios años, las entidades locales han venido reclamando al gobierno central una mayor
flexibilidad para poder aplicar los superávits generados pero siempre respetando la autonomía local
consagrada en nuestra Carta Magna y en las leyes.

Las  entidades  locales  constituyen  la  administración  más  cercana  al  ciudadano  y  han  mostrado
siempre  su  solidaridad  con  el  resto  de  las  administraciones  españolas  al  asumir  competencias
impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de Comunidades Autónomas y del
Estado para ejercerlas lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios, recursos
de todos sus vecinos, a mantener las mismas. 

Además,  en esta crisis  sanitaria,  social  y  económica,  derivada de la  pandemia provocada por  al
COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y de
apoyo a la población más vulnerable (mayores, enfermos, etc.) por ejemplo, ampliando los servicios
de ayuda a domicilio. También han ido por delante en la conversión de muchos servicios públicos de
modalidad presencial a telemática para que sus vecinos pudieran seguir disfrutando de espectáculos
culturales, cursos de formación, etc. 

Pero las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que, desde junio de
2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, ha estado más pendiente
de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles, que ha
negado a Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas los ingresos que les corresponden por
ley (IVA de diciembre de 2017 impagado) y que ha conseguido el gran "logro" de incrementar el déficit
público español por primera vez desde 2012.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de San Sadurniño, presenta la
siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al gobierno de España a:

l. No utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma, ni otros subterfugios
legales, para apropiarse de los ahorros de las EE.LL vulnerando preceptos constitucionales y
leyes en vigor puesto que, como indica el artículo 29 de la Ley del Gobierno, está sujeto a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. 

2. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las
entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de
todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto. 

3. Flexibilizar  las  reglas  para  que  las  entidades  locales  pueda  utilizar  sus  superávits  para
implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre
en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado. 

4. que si  se  plantea  modificar  alguna  de las  leyes  que  afectan a la  autonomía,  hacienda o
estabilidad financiera de las entidades locales valide dichas modificaciones en el Congreso de
los  Diputados,  ante  los  legítimos  representantes  de  todos  los  españoles,  dado  que  la
declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes del



Estado (Art. 1.4 de la Ley 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma excepción y sitio). 

S. cumplir lo acordado por la FEMP y el Gobierno de España en la reunión de 20 de abril de
2020 en la que estuvo presente el Presidente del Gobierno y en la que se acordó que no
se  planteasen  cambios  en  el  Congreso  sin  estar  previamente  consensuados  con  las
EE.LL. 

Dar  traslado de este  acuerdo  al  Presidente  del  Gobierno,  a  la  Ministra  de Hacienda,  a  la
Ministra  de  Política  Territorial  y  Función Pública,  a  los  Portavoces  de Grupos  Políticos  del
Congreso, Senado y de las Cortes y a la Junta de Gobierno de la FEMP. 
En San Sadurniño, a 27 de mayo de 2020. 
EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE SAN SADURNIÑO 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SADURNIÑO”

A Sra. Trigo expón a moción. Un dos problemas que teñen a maioría dos Concellos é a prohibición
de utilización do remanente de tesourería. Entenden que nestes casos, o remanente de tesourería
é unha fonte que os Concello poden utilizar para facer fronte a moitos gastos e moitas outras
cousas que simplemente nin as Administracións que son competencia delas as veces deixan ós
concellos un pouco solos nese aspecto. Por iso invitan ó Goberno de España a non utilizar os
poderes  excepcionales  que lle  confire  o  estado de alarma  ni  outros  subterfugios  legales  para
apropiarse de los ahorros de las entidades locales vulnerando preceptos constitucionales y leyes
en vigor puesto que como indica el articulo 29 de la Ley del Gobierno está sujeto a la constitución
y resto del ordenamiento jurídico de toda su situación, respetar la autonomía que la Constitución
Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos y del dinero
público que es de todos y cada uno de los españoles y no de un gobierno en concreto. Flexibilizar
las  reglas  para  que  las  entidades  locales  puedan  utilizar  sus  súperhabits  para  implementar
aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia en coordinación con las
Comunidades Autónomas y el Estado. Si se plantea modificar alguna de las leyes que afecten a la
autonomía,  hacienda  o  estabilidad  financiera  de  las  Entidades  Locales  valide  dichas
modificaciones en el Congreso de los Diputados ante los legítimos representantes de todos los
españoles ya que la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de
los poderes (artículo 14 de la LO 4/1981).   Cumplir  lo acordado por la FEMP y el  Gobierno de
España en la reunión del 20 de abril de 2020 en la que estuvo presente el Presidente del Gobierno,
en  el  que  se  acordó  que  no  se  planteasen  cambios  en  el  congreso  sin  estar  previamente
consensuado con las entidades locales. Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a
la Ministra de Hacienda, de política territorial de función pública a los portavoces de los grupos de
políticos del Congreso Senado y Cortes, y junta de gobierno de la FEMP. 

O Sr. Rodriguez sinala que despóis de esta situación excepcional á que nunca se enfrentou un
goberno coñecido dende a modernidade, nese sentido tiña a esperanza de que mudara algo na
política despóis de tanto tempo encerrados na casa vendo os problemas que nos afectan a todos.
Que fixera reflexionar un pouco sobre a forma de actuar e a forma de  resolver os problemas. Para
él e unha decepción moi grande, ainda que entende que a moción “ven de arriba”, pero non deixa
de producirlle unha fonda tristura que non sexan capaces de enfrontar os problemas doutro xeito
e  que  se  busque  o  confrontamento  corpo  a  corpo  sin  ter  en  conta  ningún  outro  tipo  de
circunstancia. Comezando pola primeira parte, a exposición de motivos da moción, trata de facer



propia a Constitución por parte dun partido político e cree que non hai dúbida de que todos son
constitucionalistas. A moción deixa ver que o Goberno de España non está actuando de acordo
coa Constitución, acusación que considera que é moi grave. Por outra parte faise referencia ós
dereitos das facendas locais, pregunta si se dan conta que a situación daquelas foi provocada por
un goberno do PP e parece que xoga  disparar contra un pe e a que a poboación non ten memoria.
Por último, dinse outras cousas con respecto ós poderes excepcionais do estado de alarma que
non se axustan a Constitución e no último punto insta a cumprir co acordo entre o Goberno de
España  e  a  FEMP.  Considera  que  non  se  ten  que  poñer  en  dúbida,  o  instar  ó  Goberno  ó
cumprimento do acordo, que o Goberno de España e a FEMP están negociando para intentar
flexibilizar a situación do Concellos para que poidan ter poder para dispoñer do remanente cando
fose necesario. Hai outra parte do documento que lle sorprende na que se fai referencia un Diario
de “Las Palmas”. Considera que en San Sadurniño non se poden tomar decisións polo que poida
dicir un diario de “Las Palmas” xa que roza o absurdo. Evidentemente non vai a estar a favor desta
moción.

A voceira do grupo de goberno sinala que para comezar, quere lembrar que ainda está vixente o
estado de alarma  e que  se acaba de pasar  por  unha  situación descoñecida,  de gran impacto
económico, social e laboral enorme que ainda non se ten claro o seu alcalce e hai moitas persoas
que están agardando por outro tipo de política, esperan respostas alternativas e solucións.

Recollendo o último comentario do Sr. Rodriguez referente o “Diario de Las Palmas” e facendo un
repaso do texto da moción, que parece que de xeito inocente quere defender a autonomía local
sendo o partido que a propón o responsable de aprobar unha das leis que máis restriccións fixo á
autonomía local e que a quere blanquear dicindo que os Concellos teñen cartos gracias a esa lei
sin  ter  en conta  que  os  Concellos  teñen cartos  nos  bancos  sen poder  utilizalos...É  moi  dificil
explicar ós veciños nun momento coma este que hai remanentes que non se poden utilizar para
dar resposta a súa necesidade. Fora diso, trátase dunha redacción pensada totalmente dende fora
e  centralizadora.  No  texto  non  fai  alusión  de  ningún  tipo  a,  por  exemplo,  ás  decisións  do
parlamento galego, incidindo en que son os Concellos os que deben xestionar os seus aforros, así
coma que é urxente e necesaria a modificación ou derogación da “Lei Montoro”. Coinciden en que
a xente necesita propostas, por iso deciden presentar unha enmenda á totalidade da moción que
achega  ós  concelleiros  no  mesmo  acto.  O  texto  da  enmenda  fai  mención  á  necesidade  da
derogación da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade
financieira de xeito que se permita dispoñer e garantir a autonomía real das entidades locais para
a xestión dos seus recursos en atención as súas competencias para dar resposta ó que os seus
veciños e veciñas precisen. Incide tamén na necesidade dunha racionalización das competencias
tanto no seu desenvolvemento coma na súa financiación. Cada Administración ten que asumir a
parte que lle corresponde. Di a moción do PP que con frecuencia as Administracións Locais teñen
que  asumir  competencias  que  non  son propias  ou que  están delegadas  para  dar  resposta  ás
necesidades doutras Administracións que non chegan ou deciden non chegar a calquera parte do
territorio  creando  así  unha  fonda  desigualdade  entre  as  persoas,  dependendo  de  si  viven  no
urbano ou no rural.  Vese así o tema de que nos concellos rurais parece que teñen que decidir
solicitar a  delegación desas  competencias  para dar resposta ás  necesidades que nese sentido
poidan  ter  os  veciños  e  veciñas.  Fálase  tamén  na  moción  do  enorme  esforzo  que  fan  as
administracións locais e é verdade xa que se tratou dunha situación nova e desbordante na que os
veciños e veciñas cara a cara necesitaban que se lle resolveran as situacións e ahí os Concellos



tiveron que actuar de xeito rápido, áxil, pero tamén en soidade. Pregúntase onde estivo a Xunta
de Galicia á hora de resolver as cuestións do día a día, ¿pechando, por exemplo, un Centro de Día?
Sin ofrecer unha alternativa a eses usuarios, chamando á porta do Concello para que resolvera
que por suposto mantivo o seu compromiso sin ter moi claro de onde ía a saír esa financiación e
chamando ó Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar sen obter resposta.  Logo
chegan as horas COVID, financiadas a 12 euros e que non cubren o custo do servizo. O Concello de
San Sadurniño asume o compromiso pero vai a poñer cartos para garantir que esas persoas teñan
a atención que necesitan. Pero e que ademáis cun centro de día pechado máis da metade do
semeste, pásase de todas formas a liquidación correspondente completa sen facer ningún tipo de
proposta  de  desconto.  Os  Concellos  tiveron  que  facer  grandes  esforzos  no  medio  dunha
pandemia e incertidume a cerca da financiación. Efectivamente fála a moción de propaganda, e
efectivamente si, faise propaganda, pásanse moitas horas de TVG facendo propaganda. Por iso na
enmenda á moción o que se reclama é menos propaganda e mais solucións. Acordarse máis da
xente e dar respostas concretas. Fálase dun Plan Galego de Reactivación Económica e Social. A
Comarca xa estaba pasando unha situación suficientemente dramática. Pódese imaxinar o que vai
a pasar despóis desta situación polo que é necesario comezar a visualizar esas reunións entre
Administracións,  forzas  políticas  e  axentes  sociais  para  ter  solucións  concretas  para  a  xente.
Tamén urxe un plan coordinado coas axudas do Estado para non incorrer en incompatibilidades,
para autónomos e PYMES por parte da Xunta de Galicia. Mentres parece que se pon o foco na
realidade municipal como se se tiveran as competencias e a disposición de fondos para resolvelo
todo. 

A Sra. Trigo quere aclarar que despóis da intervención do Sr. Rodriguez, as veces os remanentes
de  tesourería  nalgúns  casos  hai  moitas  cousas  que  o  mellor  non  tapaba  o  Concello  ou  ten
necesidade de sacar cartos. En este caso de pandemia cree que é moi dificil valorar como o faría
outro goberno porque non é unha situación fácil para ninguén. Pero polo que se ve hai moitos
fallos garrafales. Sorpréndelle as palabras do Sr. Rodriguez porque unha das ideas que tiña nun
primeiro momento o PSOE era quedarse ou acaparar  o remanente de tesourería  entre Pablo
Iglesias e Sanchez. O remanente de tesourería dos concellos deben ser dos concellos porque son
cartos dos veciños e deben ser utilizados nos concellos. En canto a intervención da voceira do
grupo de goberno o peche do Centro de Día foi  o mellor que puido facer un goberno “por si
acaso”, porque nunca se sabe se podería haber neste momento un falecido, dous ou todos os que
están ahí. A primeira opción que fixo foi a mellor que puido facer. Que puido meter máis horas si, é
verdade, e pode que chegaran tarde pero chegaron. O mellor as medidas económicas chegaron
algunhas tarde, pode ser. Espera que desde a Xunta se dea unha solución económica sobre todo
axudas para Concellos e para o resto. Tanto o peche do Centro de Día como das garderías foi unha
decisión moi acertada. 

O Sr. Alcalde quere puntualizar que hoxe a denominación adecuada para a “gardería” é Escola
Infantil.  A  Escola  Infantil  non  a  pechou  o  Concello  senón  que  cumpriu  cunha  orden  estatal
motivada polo estado de alarma, ó igual que o Centro de Día, non foi unha orde da Xunta senón
que foi unha orde estatal.  Co tema das axudas, competencias impropias do que se fala na moción
do PP, sinala que primeiro que xa empeza facendo mención do artigo 142 da Constitución que é
un  dos  artigos  xunto  con  outros  tantos  dos  manifestamente  incumpridos  dende  a  súa
introducción na Constitución. Ese artigo, no caso galego moitísimo máis. É un artigo que sinala
que as facendas locais deberán dispoñer dos medios suficientes para o desempeño das funcións



que a lei lles atribúe. No caso galego é un claro exemplo do incumprimento deste artigo xa que
dende  que  está  organizado  en  municipios  o  cofinanciamento  das  competencias  é
manifestamente insuficiente. Incúmprese, polo tanto o artigo xa que este di que hai que facilitar
os cartos ás administracións locais para prestar os servizos que a Lei de Réxime Local di que teñen
que cumplir os Concellos. Iso é insuficiente porque por exemplo, recoller o lixo nun Concello no
que a poboación está máis dispersa que os demáis costa moitísimo máis que nun Concello no que
a poboación está nun núcleo solo. Pero a efectos de participación en tributos do estado leva máis
un Concello  que  ten un solo  núcleo polo  que  é  insuficiente.  Dende  que  se aprobou  a  Lei  de
Dependencia e a atención a dependentes pasou a ser un servizo que prestan os Concellos co
servizo de axuda no fogar, co financiamento dos  Centros de Día, o feito de ter poboación máis
envellecida tiña que ponderar á hora de recibir fondos xa que costa moitísimo máis prestar eses
servizos. Todo isto que di ese artigo da Constitución incumpriuse sempre, nunca se quixo abordar
unha lei de financiamento local xusta onde se tiveran en conta as singularidades dos territorios.
Por  exemplo,  Málaga recibe máis  en participación de tributos  do estado que  as  sete  cidades
galegas xuntas que duplican en poboación a Málaga. Por outra banda o que sinala a moción de
“asinado en San Sadurniño” debe ser unha brincadeira. Pide que cando lles den unha moción tipo
a adapten xa que por exemplo cando fala de competencias impropias, é a Comunidade Autónoma
a que imputan ós Concellos competencias impropias. A Xunta de Galicia sempre. Por exemplo, a
Lei de Benestar animal, apróbase una lei na que os Concellos asumen determinados servizos pero
sen ningún tipo de financiamento para levalos a cabo. O cumprimento da Lei de Benestar Animal
conleva un gasto para o Concello duns 7.000 euros ó ano. Aprobouse unha Lei de Espectáculos
onde  se  lles  complicou  bastante  ós  Concellos  a  xestión  pero  recursos  para  exercer  as
competencias que establece esa lei son cero. Polo tanto, considera que hai que ser consecuente.
Non obstante a moción non vai sobre o pecado orixinal xa que todo este problema ven como
consecuencia da lexislación a partir do 2011 que o que fixo foi “trincar” os Concellos. O que é
curioso e que ese grupo agora abogue polo gasto do remanente cando hai menos dun ano, pleno
si e pleno tamén se criticaba ó Concello de San Sadurniño porque se incumpría a regra do gasto,
cando se dispón dun remanente polo que se está pagando ó banco por telo alí depositado (un
millón e pico de euros). Sen embargo o PP criticaba ó Concello por non ter un plan financieiro feito
que precisamente incumplíase por utilizar o remanente para investimento o ano anterior. Se os
Concellos  utilizan  o  remanente  todo,  ó  ano  seguinte,  se  non  se  modifica  a  Lei  Montoro,
incumplirían todos a regra do gasto. É necesario derogar a Lei Montoro. O municipalismo galego
non está representado pola FEMP. Está representado pola FEGAMP, e nesta incluso hai bastante
consenso en impedir ó Estado que se poidan utilizar os remanentes. O remanente acumulado, o
saldo  positivo  do  ano  2019  mais  o  remanente  acumulado.  Estase  negociando  a  través  da
FEGAMP, que ten representantes na FEMP. Esa é unha demanda de todo o municipalismo, non o
que se di na moción. A situación actual ven dada polo que fixo a lexislación que provocou que os
municipios  teñan  os  remanentes  nos  bancos  sen  poder  gastalo.  A moción,  non  coñecendo  a
realidade parece que hai que votala. En relación coa propaganda en Galicia, pide que miren o
telexornal  da  TVG,  e  os  venres,  que  os  traballadores  da  Galega  levan  cento  e  pico  venres
demandando transparencia na televisión pública, que é un escándalo. Os traballadores da galega
levan cento e pico dos chamados “venres negros”. Evidentemente entre eses traballadores non
están os que fan o programa dende Madrid, co director do ABC ou tertulianos dese tipo. Solicitar



menos campaña en Galicia cando Feijoo, o Presidente da Xunta, leva en campaña electoral dende
a anterior campaña electoral considera que habería que ponderar esas cousas antes de escribilas.

Transcríbese a continuación a enmenda á totalidade da moción do grupo popular, presentada
polo Bloque Nacionalista Galego:

“ENMENDA Á TOTALIDADE Á MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO POPULAR DE SAN SADURNIÑO
RELATIVA AO FINANZAMENTO LOCAL.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do Regulamento orgánico municipal, presenta a
seguinte moción para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A crise económica e social que xa estamos a vivir como consecuencia da pandemia da covid-19, vai ter unha
virulencia especial na Galiza, cunha situación económica xa moi debilitada e dependente.

Nesta situación é imprescindíbel facer políticas atrevidas, valentes e decididas que rachen coa dinámica de
parcheo  que  o  único  que  fai  é  sustentar  o  sistema  e  rebota  os  efectos  da  crise  sobre  os  sectores  máis
desfavorecidos, sobre as clases populares. Os grandes beneficiados, se non o remediamos serán a banca e as
grandes corporacións económicas.

Os concellos non teñen competencias estruturais en materia económica e política fiscal. As decisións que se
poidan  adoptar  para  facer  fronte  á  crise  dende  o  ámbito  local  van depender  das  medidas  lexislativas  e
executivas que se adopten polo Estado español e pola Xunta de Galiza.

Para que a administración local poida despregar a súa capacidade de actuación nesta situación é fundamental
a derrogación da lei de Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira
(lei Montoro), xa que esta lei recolle tres regras fiscais (estabilidade, regra de gasto e débeda) para priorizar o
pago da débeda aos bancos).

Esta lei deriva da modificación do art. 135 da Constitución española en 2011. Sen a derrogación desta norma
as  posibilidades  de  actuación  das  diferentes  administracións  veríanse  moi  minguadas,  e  quedarían  en
actuacións de beneficencia.

Están a ser cada vez máis preocupantes as informacións en distintos medios de comunicación da intención do
Ministerio  de  Facenda  de  utilizar   os  depósitos  remanentes  municipais,  no  canto  de  permitir  que  sexan
utilizados polos concellos en actuacións da súa competencia. Esta decisión deixaría á administración local sen
ningunha capacidade de acción.

Nunha situación como a que estamos a vivir é fundamental a elaboración de mecanismos de solidariedade
social  nacionais:  claridade dos recursos dispoñíbeis  en cada nivel  de  intervención  pública,  priorización  no
emprego colectivo destes recursos para que cheguen a quen os precisa (sen que dependa do concello no que
residan) e exercicio responsábel das competencias de cada institución, evitando duplicidades, solapamentos e
baleiros inadmisíbeis.

Para isto faise preciso a elaboración dun plan galego de reactivación económica e social, consensuado entre
as distintas administracións, forzas políticas, sectores e axentes sociais. Esta proceso debe estar dirixido polo
goberno galego e refrendado polo Parlamento Galego.

A FEGAMP, como asociación dos concellos e deputacións galegas, debe xogar un papel fundamental,  sen
delegar na FEMP a representación dos concellos galegos. Os concellos galegos van ver máis diminuída a súa
capacidade de intervención, investimento e gasto se a interlocución municipal ten como referencia o mapa
municipal estatal.



Dada a estrutura da economía galega, cunha elevadísima porcentaxe de traballadores e traballadoras por
conta  propia  e  pequenas  empresas,  o  plan  galego  debe  ter  especialmente  en  conta  a  súa  situación  e
estabelecer axudas directas, complementarias das do estado,  para que podan seguir  a desenvolver a súa
actividade. Debe haber unha actuación urxente do goberno galego a estes sectores da economía, como xa
aprobaron outras comunidades autónomas. 

Por estes motivos, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do
seguinte

ACORDO

m. Instar a Xunta de Galiza á iniciar a elaboración dun plan galego de reactivación económica,
consensuado con todas as administracións, forzas políticas, axentes e sectores sociais. 

Este plan debe delimitar claramente as competencias das distintas administracións, para evitar
duplicidades e baleiros no emprego dos recursos públicos.

n. Instar  á  Xunta  de  Galiza  á  elaboración  con  urxencia  dun  plan  galego   de  axudas,  que
complemente as medidas do estado, a autónomos e pemes.

o. Instar á FEGAMP e á Xunta de Galiza a esixir a derrogación da Lei Montoro para permitir que os
concellos poidan desenvolver toda a súa capacidade de investimento e gasto.

p. Manifestar a firme oposición da corporación municipal a calquera pretensión do Ministerio de
Facenda de incautar ou bloquear os fondos municipais.

San Sadurniño, 28 de maio de 2020

María Muíño Filgueira

VOCEIRA DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG”

A Sra Trigo sinala que eles presentan unha moción e considera que primeiro hai  que votala e
despóis votar a enmenda á totalidade. Que sempre se fixo así, ou normalmente é así. 

O Sr. Alcalde sinala que si hai unha enmenda á totalidade. Sinala que lle da igual votar primeiro a
moción e logo a enmenda á totalidade. 

Sen máis intervencións, procédese á votación da moción presentada polo Partido Popular cun
resultado de tres (3) votos a favor dos concelleiros do PP e oito (8) en contra dos concelleiros
do BNG e PSOE. Non se aproba a moción urxente presentada polo Partido Popular. 

Vótase a continuación a enmenda á totalidade da moción presentada polo PP, cun resultado de
oito (8) votos a favor dos concelleiros do BNG e do PSOE, e  tres (3) votos en contra dos
concelleiros do PP, polo que o Alcalde a declara aprobada. 



O Sr. Alcalde pregunta se hai máis mocións de urxencia e, non habéndoas, pasa á quenda de rogos
e preguntas.

SEXTO.- ROGOS E PREGUNTAS. 

Rogos

1.  O Sr. Hermida  plantexa un rogo: Dada a situación que se está vivindo co COVID, roga que se
teña un detalle coas traballadoras do servizo de axuda no fogar por medio dalgunha gratificación
ou plus de peligrosidade xa que están en contacto con xente tódolos días e en primeira liña de
exposición.

O Sr. Alcalde sinala que se toma nota do rogo pero que os incrementos salariais ó persoal público
están regulados por lei  e ten que ser  obxecto dunha negociación colectiva  dentro  do persoal
laboral do concello. 

O Sr. Hermida manifesta que ten entendido que algunha vez se lle pagou un plus ou gratificación
a algún funcionario por algún traballo extra e que neste momento poderíase desviar e favorecer a
quen traballou en primeira liña. Propón que se desconte a funcionarios que teletraballaron por
non asumir o mesmo risco e favorecer ás que estiveron en primeira liña. Que este ano se pense en
elas e se lles gratifique igual que se gratificou a outros funcionarios noutras ocasións. 

O Sr. Alcalde sinala que quen teletraballou, traballou e que merecen a mesma gratificación que o
resto  dos  empregados  municipais  que  foron  a  traballar  durante  a  situación  de  emerxencia
sanitaria (recollida de lixo, desbroces, persoal de oficina do Concello etc). 

O Sr. Hermida fai incapé en que o persoal do SAF traballou durante a situación en casas de xente
maior sen o material adecuado (máscaras, líquido desinfectante etc.)

O Sr. Alcalde replica que non é certo, que se cumpliu co protocolo marcado pola Xunta de Galicia e
se dotou do material necesario ó servizo. 

O Sr. Hermida manifesta que ten coñecemento de que “un venres” en Moeche había mascarillas e
o luns seguinte en San Sadurniño non as había. 

O Sr. Alcalde e a voceira do grupo de goberno replican que esas palabras non son certas e que en
todo caso queda recollido o rogo.

Sen máis rogos que plantexar, comeza a quenda de preguntas.

Preguntas

O Sr. Hermida plantexa as seguintes preguntas:

1.  ¿Vanse  aportar  neste  Pleno  as  demandas  dos  veciños,  como  así  se  acordou  no  Pleno
anterior?. 

O  Sr.  Alcalde  sinala  que  non,  motivado  pola  situación  de  alerta  sanitaria.  Non  obstante
comprométese a levalas ó próximo Pleno ou incluso antes. 

2. ¿Como está o tema do aparcadoiro de caravanas?¿Se vai facer?¿Se fixo?

O Sr. Alcalde sinala que está sin facer, que están solicitada a subvención da Xunta e denegárona.
Instao a que interceda para que a Xunta non denegue tódalas subvencións. Se o Estado deixa



gastar o remanente será unha das obras que se faga. Solicitouse a subvención á Xunta e non a
concederon coma outras moitas.

3. ¿Como está o tema da auga en Igrexafeita, Camiño Arriba?

O Alcalde sinala que no Camiño Arriba está pendente a execución da segunda fase que é a liña de
distribución, poñer a bomba. Está en trámites con Augas de Galicia e iase facer unha asamblea cos
veciños para o tema da xestión, pero paralizouse por mor da alerta sanitaria. Hai unha proposta
por parte dalgúns veciños e é algo que se quere contrastar con eles sobre a posibilidade de que o
xetione unha comunidade de propietarios,  e por parte do concellos se  esta en disposición de
aceptar esa posibilidade. Hai que contrastalo con eles e, no momento en que teñan a distribución
feita, decidir quen o vai a xestionar e poñelo a funcionar. 

En Igrexafeita estanse buscando opcións xa que está máis complicado. Estanse buscando outras
opcións  para  facer  pequenas  leiras.  Xa  se  miraron  dúas  posibilidades  que  están  bastante
avanzadas e de esas o Concello colaborará co resto dos veciños na solución dos problemas. 

4. ¿Se fixo o censo da xente que está soa en San Sadurniño?

O Alcalde sinala  que hai  un organismo que se chama INE que todos os  datos que se poidan
imaxinar están recollidos na súa base de datos. Ademáis está o Instituto Galego de Estadística que
tamén ten tódolos datos. 

5. ¿Se organizou algunha partida de voluntarios nestes dous meses para axudar á xente ou
houbo algunha iniciativa?

O Alcalde contesta que non xa que o decreto de alarma prohibiu que a xente saira da casa. Algúns
concellos fixeron cousas que non eran de todo correctas, como por exemplo que houbera xente
que andivera repartindo mascarillas polas casas.

O Sr. Hermida concreta que se refire ó reparto de comida polas casas que o necesitaran.

O Alcalde contesta que iso se fixo con persoal municipal.  Prestouse ese servizo á xente que o
demandaba  ou  que  os  servizos  sociais  determinaban  que  o  necesitaban.  Non  se  buscaron
voluntarios porque precisamente o que se fixo dende o Concello foi un chamamento a que a xente
permanecera confinada.

A Portavoz do grupo de goberno intervén aclarando que entende que as traballadoras do SAF
merecen todo o recoñecemento pola súa implicación. Non obstante, grazas a ter un bo servizo e
suficientes traballadoras parte da súa xornada decaeu porque houbo familias que dixeron que
preferían non ter SAF polo que parte destas traballadoras que pasaron a ter parte da súa xornada
desocupada. Ocupáronse de facer e achegar compras e prestar os servizos que necesitara a xente
máis vulnerable. Non quedou nin unha soa persoa que chamando directamente ou ben a través
doutras persoas que fixeron chegar unha necesidade, sen atender. Ademáis os servizos sociais do
concello traballan coordinadamente cunha ONG, Cáritas  coa que se tivo contacto. É certo que
outros Concellos canalizaron iniciativas  e actuación  de asociacións ou veciñais, o que non pode
facer o Concello é invitar ó voluntariado en tempos nos que a axuda profesional é moi digna e moi
válida  e  que  hai  que  defender.  Non  obstante  calquera  iniciativa  ou  proposta  que  chegara  ó
concello non habería problema  en coordinala ou canalizala incluso utilizando as plataformas de
comunicación para darlle saída. O que se garantiza é que se deu atención a todas e cada unha das



demandas que chegaron ó concello. Só quedan sen dar resposta ás demandas de conciliación
familiar porque non hai un protocolo para facelo. 

A Sra. Díaz plantexa as seguintes preguntas:

1. ¿Hai algunha previsión para aprobar os orzamentos deste ano? En xaneiro comentouse que
pola situación do persoal do concello e a carga de traballo se ía a recurrir á Deputación.

O Sr. Alcalde sinala que a decisión tomouse, xa que si se aprobaran os orzamentos en prazo, que é
como tiña que ser, seguramente non serviría para nada xa que como se está falando, incluso na
moción  presentada  polo  PP,  da  opción  de  utilizar  o  remanente.  Si  este  se  pode  utilizar,  os
orzamentos non se parecerían en nada ós que se houberan aprobado. É certo que a situación de
baixa laboral  do secretario  titular  complica a  cuestión xa  que  hai  que  cerrar  a  liquidación do
exercicio anterior, e avanza que é positiva, e está practicamente definidos os orzamentos á espera
dalgunhas  cuestións,  por  exemplo,  o  POS  Adicional  aprobado  o  outro  día.  Se  se  houbesen
aprobado  os  orzamentos  non  se  podería  contar  con  el,  ou  o  POS  Covid,  que  por  certo,  a
Deputación  da  Coruña  achegou  ós  Concellos  catro  millóns  de  euros  para  axudas  urxentes
motivadas polo COVID, a Xunta de Galicia aportou 2 millóns para toda Galicia. Estase a traballar
nos orzamentos pero se está a  espera dalgunhas  decisións  claves  á  hora de  concretalos.  Por
exemplo, entre outras cousas o AGADER mandou unha circular a semana pasada reanudando os
prazos. O Plan Marco de camiños tería que estar resolto pero no momento en que se declarou o
estado de alarma interrumpíronse os prazos ata o outro día que enviaron a circular reanudando
todo. Neste Plan o Concello ten sobre sesenta e pico mil euros que a efectos de investimento, de
prever o investimento non é baladí saber se está concedido ou non. O Fondo Ambiental non está
resolto ainda, son subvencións finalistas consistentes en transferencias de capital que son claves á
hora de elaborar o capítulo 6 dos orzamentos. O capítulo 1 e o 2 están avanzados. Falta o capítulo
6 xa que este depende moito de transferencias doutras administracións e no momento actual
depende de si se permite gastar remanente. 

2. O tema de emerxencia social, entende que a demanda sería maior da que había a 31 de
xaneiro e supón que esa partida, hai algunha previsión de aumentala ou se baralla algunha
opción para dar cobertura á emerxencia social que ven encima.

O Alcalde sinala que se dará cobertura á emerxencia social que exista entre outras cousas porque
ata o 20% do remanente pódese gastar en emerxencia. Se houbera emerxencia poderíase tirar ata
o 20% do remanente. Xa se están atendendo casos de emerxencia social. Non se está deixando de
atender ningún caso por falta de recursos. No momento en que se teñan que facer modificacións
presupostarias  para  atender  emerxencias  sociais  faranse.  O  POS  COVID  aprobado  pola
Deputación non so é para emerxencia social senón tamén para gastos orixinados pola situación.
Hoxe mesmo mercáronse 4000 mascarillas para prever o escenario de que a Xunta non as mande,
xa que nalgún momento deixarán de envialas semanalmente e o persoal dispoña delas. En EPIS
houbo que gastar máis do que se gastaba habitualmente. En gasto de desinfección, mamaparas e
todalas cuestións  que houbo que mercar fíxose con cardo a ese crédito.

3. Propón que dende o Concello prevea o reparto de mascarillas ás familias vulnerables, que
dada a súa obrigatoriedade necesitaranse.

O Alcalde sinala que xa se comentou nalgún momento e incluso se fixo un comunicado no que se
sinalaba que había unha carreira polo reparto de mascarillas. Afortunadamente o acceso público



ás mascarillas está xeneralizado. O problema de suministro delas está solventado. Non é unha
competencia do Concello o reparto das mascarillas no caso de ser obrigatorias. O Estado e as
autoridades sanitarias terán que garantir que a poboación teña acceso a elas. O estado regulou o
prezo máximo.  O Concello entende que non é competencia  municipal.  Non obstante,  ningún
cidadán de San Sadurniño que non teña 50 centimos para mercala vai a estar sin ela porque iso é
unha emerxencia social. 

A Sra. Díaz sinala que a súa proposta é que as familias vulnerables que non poidan acceder a ela se
lle garantice.

O Alcalde replica que aquelas familias vulnerables que non teñan acceso a ela van a farmacia e a
obteñen, ou así o anunciou a Xunta. 

A  Sra.  Díaz  pregunta  se  o  Concello  vai  a  colaborar  con  esas  familias  vulnerables  no  tema
mascarillas.

A voceira do grupo de goberno sinala que o termo “familia vulnerable” en modo xenérico é unha
mensaxe  moi  relativa.  A  xente  maior  poden  ser  familias  vulnerables.  En  qué  termos  se  está
falando, vulnerables económicamente? Si se fala de xente destinataria de emerxencia social, para
iso hai unhas persoas técnicas que valoran a situación, as necesidades, e deciden a quen aplicar
esas axudas. Falar de axudas de emerxencia social para mascarillas está fora de lugar. As persoas
con  dificultades  para  mercar  comida  teñen  dificultades  para  mercar  mascarillas.  Se  fai  unha
valoración do que precisa esa familia e se decide a prestación. Non cree que teña que existir unha
liña de mascarillas para persoas vulnerables. Non hai que facer accións duplicadas. Si unha das
dificultades dunha familia é poder andar protexida ou incluso non saben como facelo, os técnicos
de servicios sociais explicaranllo e axudaranos. Enton haberá uña liña de emerxencia social para
comida, outra para mascarillas...emerxencia social é unha atención integral para a familia.

4. ¿Xa se dispón dos protocolos para a apertura de centros municipais?

O  Alcalde  sinala  que  en  breve  se  superará  o  estado  de  alerta  e  cada  quen  que  exerza  as
competencias que ten. Hai unhas autoridades sanitarias e un comité científico e técnico asesor da
Xunta  de  Galicia  que  é  o  que  ten  que  facer  naquelas  competencias  autonómicas,  marcar  as
pautas. Para o caso das piscinas xa hai un protocolo que se anunciará o lúns, que haberá unha
xuntanza  entre  os  alcaldes  da  contorna  entre  outras  cousas  porque  o  protocolo  que  hai
actualmente as piscinas do tamaño da de San Sadurniño, Moeche, Cerdido, fai inviable o custo de
mantemento que se triplica e o número de usuarios hai que reducilo a un tercio e complica moito
a xestión, polo que hai que ver a fórmula de si se pode ou non abrir. A intención era abrir a 1 de
xullo pero hai que analizar os protocolos. Hai que ver tamén a evolución, 15 días é moito...Hai que
esperar ó que digan as autoridades sanitarias. 

5. ¿Cantos usuarios están disfrutando do servizo de axuda no fogar? Se realmente hai mais
demanda da que somos capaces de cubrir ou non.

A voceira do grupo de goberno explica que neste momento hai sobre cincuenta e pico usuarios,
sen perxuizo de que nese momento non pode dicir de memoria a cifra concreta. Se a pregunta é si
se  incrementou  a  demanda,  neste  momento  a  situación  en  relación  á  dependencia  segue
regulada  igual  que  antes.  Non  hai  ningún  tipo  de  permiso para  facer  contratacións  extra  ou
atender a máis dependentes. Coas horas COVID o que indica e que se pode atender a través do



SAF a aquelas persoas ou ben que quedaron sen outro recurso, por exemplo a xente que quedou
sen o Centro  de  Día,  e  que  necesitan un apoio  na casa ou a  outras  persoas  que  teñan unha
necesidade vinculada o COVID (que os familiares non poidan atendelo por exemplo). En canto a se
se incrementou a demanda respecto á que había na anterioridade, foron poucas, sobre todo nas
primeiras fases do confinamento. Caeu a demanda dos servizos que estaban asignados xa que
houbo algunhas familias que quixeron temporalmente suspender o seu servizo, ó estar na casa
preferiron que non fora ninguén de fora polo que se liberaron bastantes horas do servizo que se
non se adicaban a cousas putuais  do COVID tampouco  podía adicarse a  outros  servizos.  Nas
últimas semanas houbo algúns deles que se foron reactivando. 

Ante a pregunta da Sra. Díaz sobre se as horas COVID chegaron a cubrirse, a voceira do grupo de
goberno sinala que non xa que non hai ese índice de demanda que encaixe nos condicionantes
asociados a esas horas (informe social que xustifique a situación vinculada o COVID). Hai dúas
persoas usuarias do Centro de Día que demandaron apoio do Concello e que teñen unha carga
horaria de atención forte, xa que a súa familia traballa. O que si non ten límite nas horas COVID é
o  limite  de  horas  que  se  poden  conceder.  Hai  outro  caso  de  hospitalización  por  exemplo.  A
reacción  das  familias  foi  boa  xa  que  preferiron  prescindir  do  servizo  por  protexer  ós  seus
familiares. 

6. ¿Vaise sacar unha liña de axudas para os autónomos e PYMES do Concello que estiveran
pechadas?

O Sr. Alcalde sinala que esa non é unha competencia municipal. Incluso hai algunhas axudas que
convocou algún Concello que son incompatibles con axudas do Estado ou da Xunta. O Concello
non ten fondos e recursos para destinar a axudas directas a autónomos. O grupo popular está
propoñendo gastar o remanente en dar  directamente unha axuda e o concello non ten nin a
capacidade  nin  a  información  suficiente  que  pode  ter  a  Xunta,  o  Estado  ou  o  Ministerio  de
Facenda,  da  actividade  da  entidade.  Hai  moitos  afectados  e  non  son  só  ós  que  se  ven,  a
hostelería,  tamén todo o  mundo que rodea  as  verbenas  por  exemplo.  Un Concello  non pode
arbitrar  unhas medidas e quedarse corto ou ser inxusto.  Entende que quen ten que axudar a
solucionar o que ven encima son outras Administracións coma o Estado, que arbitrou os créditos
ICO,  as  axudas  por  cese  de  actividade,  e  a  Xunta  de  Galicia.  Neste  caso,  pregunta  á  súa
interlocutora se a Xunta arbitrou algunha axuda ós autónomos sin ser o crétito. 

A Sra. Díaz contesta que non é a ela a quen lle toca responder no día de hoxe e si o feito de que a
Xunta non arbitrara algunha axuda exclúe que o poida facer o Concello. 

O Sr. Alcalde manifesta que o Concello non ten fondos suficientes para facelo e o que non se vai
facer é arbitrar unha medida para darlle cincuenta euros a un bar porque non lle soluciona nada. E
si se lle van a dar 700 euros cada vez que cese a actividade non se poderían continuar prestando os
servizos esenciais nin atender o que ven encima. As axudas que arbitraron outros Concellos ainda
non as cobrou ninguén. O que se dixo é que San Sadurnino vai a arbitrar, e se está buscando a
fórmula xurídica de que os negocios que cesaron a súa actividade, non cobrarlles a recollida do
lixo nin a auga porque non xeraron lixo e o consumo da auga reducírono notablemente. É unha
axuda moi pequena que non será o que indique a viabilidade do negocio. O Concello ten outras
competencias e debe prestar servizos básicos e teñen que existir recursos para facelo. Ademáis
como Concello, hai que estar preparados para o futuro contexto que se aveciña, que non é o de



gastar o remanente.  O contexto que ven é que a previsión que hai é que a caída de ingresos
rondará  o  30  ou  o  40%.  Non  se  poden  tomar  decisións  tan  alegremente.  Despóis  están  os
traballadores que non teñen negocio e que están nunha situación de ERTE cobrando o 70% do seu
salario. As competencias impropias non hai que collelas.

A Sra. Trigo formula as seguintes preguntas:

1. O Presidente da Xunta decretou o luto oficial durante todo o mes de maio con motivo dos
falecidos  como  consecuencia  da  pandemia.  Fai  uns  días  o  Presidente  do  Goberno,  Pedro
Sanchez, decretaba 10 días de loito oficial polo mesmo motivo, e neste Concello ó principio
da pandemia víanse as tres bandeiras colocadas diante do Concello, que desapareceron de
repente durante o loito. Nin están a media asta, nin están, nin deixan de estar. Non saben se
o sistema de izamento de bandeiras ten algún problema mecánico que impida que poidan
estar a media asta nin se o equipo de goberno de San Sadurniño non está de acordo con este
tipo de homenaxe ou loito oficial que cree que non sexa o caso coas cifras de mortos que son
28.000 (puntualiza que non o ten claro xa que o goberno español non se pon de acordo, saca
20 e pon 200) ou polo contrario o grupo de goberno ten pensado algún tipo de homenaxe que
o seu grupo descoñece. ¿Por qué non están as bandeiras a media asta como sinal de luto?
Recorda que os falecidos poderían ser familiares dos presentes.

O Sr.  Alcalde  responde,  facendo  alusión ó  inicio  da  intervención do Sr.  Rodriguez.  Houbo  un
minuto de silencio no dia anterior. Todo ser humano que teña algo de corazon solidarízase cos que
sufriron esa situación xa que ten que ser moi duro que faleza un familiar e non poder despedirse.
O grupo de goberno e todalas persoas decentes do mundo están de acordo en que hai que rendir
homenaxe ou despedida a todos. O que nunca se fixo é a hipocresía. O que non vai facer é o que
fai  a  señora ayudo ou algún que  leva  de  luto  un mes pero facendo campaña  electoral.  Iso  é
hipocresía. As bandeiras non están a media asta porque quitáronse porque rompera unha delas e
encargáronse tres que xa chegaron por certo,  e como se estaba nun estado de alarma o que
menos se lle ocurreu ó grupo de goberno é ir ós mástiles e poñer a bandeira. A preocupación da
xente era outra. Era que estaba morrendo xente. A él non lle preguntou ningún veciño o por qué
as bandeiras non están a media asta ou por qué non están. Que as hai que poñer a media asta, hai
un decreto do estado que efectivamente di que as hai que poñer a media asta e así se fará. Haberá
que dicirlle a un funcionario que deixe o seu traballo e que no día seguinte poña a bandeira a
media asta. Iso non significa que se teña máis pena ou menos. Toda a xente de San Sadurniño,
non só o goberno municipal ou as persoas que forman parte da corporación, e do resto do mundo
fastidioulle o que pasou, sobre todo polo que dicía antes, de que morrera xente nos hospitais ou
velliños en residencias. Residencias xestionadas daquela maneira porque se escatimaron recursos
privatizando servizos esenciais e se deixaron morrer os velliños sos. Pero sen embargo agora se
incide  en  poñer  bandeiras  a  media  asta  e  se  pensa  que  se  amaña  todo.  Iso  é  hipocresía.  A
hipocresía á que chegou a presidenta de Madrid xa roza o insulto á intelixencia humana. Aclara
que o Alcalde de San Sadurniño gardou o minuto de silencio convocado o día antes e non sacou
ningunha foto. 

2. Canto leva gastado o Concello de San Sadurniño do seu bolsillo co motivo do COVID.



O Sr. Alcalde sinala que todo do seu bolsillo. A Deputación fai unha transferencia ó Concello de
San Sadurniño para gastar o Concello de San Sadurniño. Todo o que gasta o Concello son recursos
propios. 

3.  En  Santa  Mariña  hai  unha  pista  que  vai  dende  a  Sabanda  a  Camiño  Arriba  que  está
totalmente desfeita, ¿o Alcalde ten pensado arranxala?.

O Alcalde sinala que ten información desa pista e de outras. Manifesta que a el non lle gusta falar
en singular senón como Concello. O Concello ten pensado arranxar esa e todas as que necesite
priorizando cales e cando se van a reparar. Este ano non está dentro do plan de obras e servizos.
De todas formas non está intransitable. 

4. Quere dar as gracias porque leu unha noticia no Facebook porque grazas ó portavoz do
BNG no congreso xunto cos Alcaldes de Ribadeo e San Sadurniño puidéronse aplicar a franxas
horarias por núcleos. Pregunta si é certo e si foi iniciativa do Alcalde de San Sadurniño e si foi
así, agradéceo.

O Alcalde sinala que non, pero o Alcalde de San Sadurniño tamén dixo algo. Despóis Feijoo sairá
no telediario da Galega para dicir que foi el. O Alcalde de San Sadurniño, aparte diso, é portavoz
do BNG na FEGAMP e nela propúxose que había unha disfunción na norma emitida dende Madrid
que pensan que todo é Castilla e non é así. En Asturias déronse conta, a delegación do Goberno de
Asturias actuou o sentido común e a delegación do Goberno en Galicia actuou ó revés dicindo que
non era lóxico que os do Freixo das Pontes teñen que estar distinto que os que viven en Mañón.
Pero a concelleira non ten que dar as gracias por iso.

5. Por último, en canto as mascarillas, que se dixo que había un precio mínimo establecido
polo Goberno de 0,96 euros e que o Alcalde dicía que se podía mercar a 0,76 céntimos. A
xente que no traballo necesita dúas mascarillas e votando contas na televisión saíu que é un
gasto a final de mes duns trinta e pico de euros. Apunta que a ver si o Goberno do Estado non
so baixa senón que saque o IVE das mascarillas que son cartos que van ó Estado.

O Alcalde puntualiza que tamén debería quitarse dos productos hixiénicos. O IVE é un imposto
inxusto. 

O Sr. Rodriguez  intervén e sinala que no caso dos traballadores, é a empresa a que facilita as
mascarillas. Pódese comezar a facer propostas de todo tipo pero el quere creer que o país non
funciona cos políticos senón cos funcionarios e haberá algúns funcionarios postos polo PP que
estarán agora mesmo no goberno do PSOE, mesmo o Ministro Illa recoñeceuno o outro día, que
están facendo un bo traballo. Supón que esa xente estará traballando todo o tempo que lles da,
deberíase de confiar un pouquiño. Non se pode puntualizar sempre cada unha das actuacións que
se fan e buscar sempre a parte negativa, non se vai polo bo camiño e manifesta que non lle gusta
nada o panorama que se ve a nivel nacional, que está profundamente decepcionado. Continua
dicindo que se poden facer dúas cousas,  seguir votando leña ó lume ou non votala.  El  como
membro e militante do PSOE estará acordo cunhas cousas e con outras non pero o que non vai
facer e que si na súa conciencia está que non debe facer unha cousa, porque o diga o partido non a
vai facer. Cree que todos teñen unha responsabilidade e que se debe contribuir a que as cousas se
fagan o mellor posible. Non pon en dúbida que na Xunta estiveron traballando en conxunto e o
final  e  traballo,  non  se  pon  en  dúbida  que  se  haxa  a  boa  bontade  de  facer  as  cousas  ben.
Evidentenmente caben todalas propostas de mellora. 



Non habendo máis preguntas nin asuntos que tratar, a presidencia declara rematado o acto cando
son as 21:09 horas, de todo o que, como secretaria, dou fe.

O Alcalde A Secretaria – Interventora accidental

Secundino García Casal Mónica Cibreiro Caneiro


