
ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ETRAORDINARIA
CELEBRADA  O  DÍA   21 DE XANEIRO DE 2015

Sras./Sres. Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE
D. TOMÁS JAVIER FOLE DÍAZ
CONCELLEIRAS/OS

Lista de Asistentes

D. MANUEL ÁNGEL TARRIO FERNÁNDEZ
DONA ROCÍO A. LLOVO DEL RÍO
DONA ELENA SUÁREZ SARMIENTO
D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ
DONA FLORA Mª ANGELES RODRÍGUEZ 
BARREIRO
D. JOSÉ MANUEL PARDAL GARCÍA
DONA ANA Mª GRANJA GUILLÁN
DONA SANDRA GARCÍA ROMA
D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE
D. MANUEL RODRIGUEZ CUERVO
DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN
D. ARGIMIRO SERÉN MERA
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO
D. FERNANDO QUINTELA GALLEGO
DONA MARÍA VILLARONGA CHAZO
D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ
DONA MARÍA ELENA MARIÑO SOUTO
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO
D. RAMÓN BUENO PIÑEIRO

Lista de no Asistentes

D. MANUEL MÉNDEZ VARELA

SECRETARIA
DONA ROSA LOSADA SUÁREZ
INTERVENTORA
DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na  Casa  do  Concello  de  Vilagarcía  de 
Arousa,  sendo  as  12:00  do  día  21  de 
XANEIRO  de  2015,  e  coa  asistencia  da 
Secretaria,  reuníronse,  en  primeira 
convocatoria, os señores Concelleiros, que á 
marxe  se  relacionan  como  asistentes,  co 
obxecto  de  celebrar  Sesión  Plenaria 
Ordinaria convocada ó efecto.
 A   continuación   procédese   a   trata-los 
asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día:
1. Toma de coñecemento da solicitude 
de participación cidadá presentada por parte 
de asociacións ou entidades en relación con 
un  punto  da  orde  do  día  que  lle  afecte 
directamente  e  posterior  intervención  a 
través dun único representante das mesmas.
2. Aprobación,  se  procede,  da  Moción 
presentada polo Grupo Municipal de EU en 
relación  co  conflito  colectivo  da  Empresa 
LANTERO.
3. Aprobación,  se  procede,  da  Moción 
presentada  polo  Grupo  Municipal  de  EU 
sobre dotación dunha nova depuradora  ou 
mecanismos de depuración.
4. Aprobación,  se  procede,  da  Moción 
presentada polo Grupo Municipal do BNG de 
apoio  ás  persoas que reciben pensións  de 
estados estranxeiros.
5. Aprobación,  se  procede,  da  Moción 
presentada  polo  Grupo  Municipal  do  BNG 
sobre  a  creación  dunha  tarifa  eléctrica 
galega.

6. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
7. Rogos e preguntas.
8. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

1.- TOMA DE COÑECEMENTO DA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ PRESENTADA 
POR PARTE  DE ASOCIACIÓNS OU ENTIDADES EN RELACIÓN CON UN PUNTO DA ORDE 
DO DÍA QUE LLE AFECTE DIRECTAMENTE E POSTERIOR INTERVENCIÓN A TRAVÉS DUN 
ÚNICO  REPRESENTANTE  DAS  MESMAS.:  Dáse  conta  do  disposto  no  ARTIGO  23.-  do 
Regulamento Orgánico do Pleno:



Cando algunha das asociacións ou entidades, ás que  se refire o artigo 72 da Lei 7/1985, de 2 de 
abril, desexen facer unha exposición ante o pleno, en relación con algún punto da orde do día 
que lle afecte directamente, deberá solicitalo á alcaldía mediante escrito presentado no rexistro 
do concello, un día antes da celebración da sesión plenaria. Coa autorización da alcaldía, e a 
través dun único representante, poderá  intervir durante o tempo que a alcaldía lle conceda, con 
anterioridade á lectura, debate e votación da proposta incluída na orde do día.
Aqueles asuntos onde estean previstas as intervencións de asociacións ou entidades poderán ser 
tratados  con  carácter  preferente  aos  restantes  asuntos  incluídos  na  orde  do  día  da 
correspondente sesión plenaria.
Unha vez iniciada a quenda de rogos e preguntas, o/a alcalde/sa establecerá unha quenda entre 
o público asistente. Correspóndelle ó/á alcalde/sa pechar esta quenda.   

Están presentadas as seguintes solicitude de participación cidadá:
• D. Jesús López Rodríguez, Presidente do Comité de Empresa de “José Lantero e Hijos 

S.A.”
• D. Xosé Lois Leiros Gude, en nome da Plataforma de Emigrantes retornados do Salnés.

2.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DE 
EU EN RELACIÓN CO CONFLITO COLECTIVO DA EMPRESA LANTERO:  Pola Sra. Secretaria 
dáse conta do ditame emitido pola Comisión Informativa de Traballo e Benestar Social, en sesión 
celebrada o día 19 de xaneiro de 2015, do seguinte teor:

Dáse conta da moción presentada polo Grupo Municipal de EU coa data de 19 de decembro de 
2014, do teor literal seguinte:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A plantilla de Lantero supera xa os 60 días de Folga contra a decisión empresarial de despedir a 
case un terzo dos traballadores e rebaixar os salarios de forma indiscriminada.
Durante estes meses puidemos observar como non existía vontade de negociación por parte da 
empresa,  senón de exercer o medo e o terror  como mecanismos de coación,  despedindo a 
traballadores,  utilizando cans e pistolas e denunciando sen motivo de forma indiscriminada a 
moitos dos que participan no campamento fronte a factoría.
Esta situación inflúe tamén no nome de Vilagarcía, que está sendo utilizada como exemplo de 
métodos empresariais indignos e que menoscaban o valor da marca da nosa cidade.
Por todo o exposto o Grupo Municipal de Esquerda Unida propón que o pleno da corporación 
adopte o seguinte ACORDO:

• A  corporación  insta  á  dirección  da  empresa  a  emprender  o  camiño  da  negociación 
lexítima e de boa fe, e retire as denuncias e despidos presentados que so perseguen 
establecer a dotrina do terror entre os seus traballadores.

• A Corporación insta a Lantero a retirar o ERE e negociar unha saída digna para a plantilla 
e o conxunto da empresa, a este conflito.

• A Corporación iniciará o proceso legal oportuno para que na revisión do PXOM non se 
mude a actual cualificación dos terreos da antiga factoría aledanos á Avda. Rosalía de 
Castro, e estudará os mecanismos legais para que sexan utilizados unicamente como 
zona de equipamentos públicos ou zona industrial limitada sen uso comercial.

Dáse conta dos informes emitidos polo Arquitecto Muinicipal e a Secretaria do Concello.

Non habendo máis intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado:



VOTACIÓN:
Os/as representantes do grupo de goberno (PP e IVIL), e dos grupos municipais de EU e BNG 
informan favorablemente.

As/os representantes do grupo municipal do PSdeG-PSOE, din que se manifestarán no Pleno e 
polo tanto abstense.

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da Moción do Grupo 
Municipal de EU transcrita anteriormente.

Toma a  palabra  o  Presidente  do  Comité  de  Empresa de  “José Lantero  e  Hijos,  S.A-”, 
esixindo a  readmisión  dos  despedidos.  Desde  o  pleno  do  27  de  outubro  de  2014  non  se 
manteñen os postos de traballo.
Hai 48 despidos e 8 mais ás portas e ese convenio urbanístico non se legalizou polo Pleno e polo 
tanto non é válido.
Piden actos do Grupo de Goberno Local en ese sentido e non só da oposición.

- Intervén o Sr. Fajardo Recouso dando a enhoraboa aos traballadores de Lantero. Se ten que 
demostrar  que  non  é  igual  quen  goberna  no  Concello,  nin  que  defende  os  dereitos  dos 
traballadores e os que fan terrorismo laboral forman parte da Empresa.
Aí están os feitos de onte. O Concello debe estar de lado dos traballadores que consumen e 
gastan  no  Concello.  Hai  un  mecanismo  para  derrotar  a  unha  empresa  que  xoga  cos 
traballadores. O beneficio que quería sacar cos terreos da Praia Compostela non existe. EU votou 
en contra do convenio  no ano 2004.  A Empresa debe readmitir  aos despedidos se quere  o 
convenio.
En outubro do 2004, cando se levou a Pleno o convenio con Lantero o resultado foi votos en 
contra de EU, votos a favor restantes.
Nese Pleno se acorda incluír unha nova cláusula laboral e solo iso, pero o convenio engade algo 
mais, e ese convenio co engadido non foi aprobado posteriormente polo Pleno polo que non 
existe o convenio. Non hai convenio e se o queren que se senten a negociar cos traballadores.
Se goberna EU no Concello seguirá sendo solo industrial e posiblemente unha zona verde, os 
terreos da antiga fábrica de Lantero.

- Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que a cidadanía de Vilagarcía quere ser escoitada e en 
decembro se negou a posibilidade de tratarse en Pleno esta moción e outras e hoxe estamos 
aquí porque a oposición o solicitou. O culpable é o Goberno Municipal.
Queda clara a mala fe da Empresa e o Goberno Municipal non fixo nada. Non se fixo ningunha 
xestión por parte do Goberno Municipal. Están no Pousadoiro os traballadores de Lantero nunhas 
condicións lamentables.
Quedouse en constituír unha Xunta de Voceiros para seguir o conflito no pleno de outubro de 
2014 e non se fixo. Polo que o problema non foi tratado, e actuacións ningunha. Quedou todo 
claro nos meses de outubro, novembro, decembro, e hoxe.
E posible facer presión. Esa folga é legal. Hai mecanismos suficientes para parar ese sin sentido 
das decisións empresariais. Que os traballadores recuperen o traballo, que non se reduzan os 
salarios en Vilagarcía, se está convertendo nunha cidade fantasma dende que goberna o PP.

-  Intervén  a  Sra.  García  Sanmartín,  para  agradecer  a  intervención hoxe  no  Pleno dos 
traballadores de Lantero e emigrantes. Hoxe a folga é legal e hoxe debe vir o segundo golpe, 
ningunha empresa que destrúe o emprego en Vilagarcía debe ter beneficios municipais. Non se 
poden recualificar os terreos destruíndo emprego.



A reforma laboral trae estas consecuencias: despidos e baixas salariais,  isto é a herdanza do 
PPL.
A ONU dicía  que España era o 2º  país  en pobreza infantil  despois  de Rumanía.  O xóvenes 
abandonan Galicia.
Debese  impedir  que  os  terreos da  antiga  fábrica  de  Lantero sexan  recualificados  e  queren 
fiscalizar  as subvencións que lle foron concedidas á Empresa pola Xunta de Galicia.  Pide ao 
Alcalde que interceda diante do PP para que dean esa información.
¿Que esconde o PP? Está solicitada dende outubro de 2014 a información.  O PSOE irá ao 
Valedor do Pobo para esixila.
A Empresa incumpre e despide aos traballadores e debese esixir á empresa a retirada do ERE e 
que readmita aos traballadores. O Goberno Municipal non fixo nada.
O  PSOE  non  vai  apoiar  a  recualificación  dos  terreos.  Piden  unha  Comisión  sobre  Lantero 
aprobada no Pleno de outubro e non se fixo, presentou un recurso de reposición a Empresa e o 
coñeceron nunha Comisión Informativa.

- Intervén o Sr. Alcalde para agradecer a presenza dos Traballadores de Lantero, así como da 
Plataforma de Emigrantes Retornados.
Indica que se está aquí para buscar unha saída aos traballadores e o mantemento dos postos de 
traballo,  pero derrotar á empresa pode significar derrotar aos traballadores.  Debese manter a 
empresa para manter os postos de traballo.
A seguir le a Moción de EU. Estánse buscando ferramentas para que a empresa non vaia polo 
camiño dos  despidos  dos  traballadores,  o  convenio  é  do  ano  2004  e  débense  estudar  os 
mecanismos para os cambios.
O  Goberno  está  disposto  a  estudar  os  mecanismos  legais  para  facer  o  mellor  para  os 
traballadores,  se se quere cambiar o PXOM e rebaixalo hai que facer unha compensación,  e 
pódese facer por compra, expropiación, etc. Iso aínda non se ten claro. Teñen claro que é o 
mellor para os traballadores e a empresa non pode facer o que lle da a gaña. Hai un acordo do 
Pleno de outubro de 2014e un recurso presentado e non están facendo dende o pleno local o 
que quere Lantero no tema urbanístico. A moción di “estudar os mecanismos legais”.  Poden 
recriminarlle o que queiran, non estar na carpa, etc., pero teñen responsabilidade, e adhirense a 
tódolos puntos da Moción e manifesta finalmente o apoio aos traballadores de Lantero.

- Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que despois de 100 días o Alcalde non tomou unha 
decisión pero non hai convenio urbanístico, e polo tanto non hai aproveitamento urbanístico para 
a empresa.  Pediuse un pleno extraordinario  para tratar  este tema.  A Moción pide buscar  un 
mecanismo que non custe cartos ao Concello. Temos un Alcalde que non actúa nunca (Cuca, 
Lantero, etc.) hai que traballar para deixarlle claro á empresa que non pode tratar como escravos 
aos  traballadores.  Se  vai  a  aprobar  a  Moción  pero ó  día  seguinte  se  reunirán  cos  técnicos 
municipais para dicirlle a Lantero que non hai convenio.
O Alcalde tiña que estar as oito horas do día resolvendo este tema e non intentou facer nada. Hai 
unha formula clara. O convenio non é o que se aprobou no Pleno e non volveu a Pleno. Lantero 
non pode ser máis rico cos terreos de Rosalía de Castro.

- Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que o primeiro que mencionou os mecanismos legais 
foi o Alcalde.
Mecanismos tamén son anular a reforma laboral; revisar o tema do convenio; iniciar conversas 
coas Administracións; rebaixar a tarifa eléctrica  a empresarios e autónomos.
Hoxe  non  deberían  estar  aquí,  en  ourubro  houbo  un  acordo  plenario: dispoñía crear  unha 
comisión e aínda non se reunen. Houbo tres meses para falar deste tema. ¿Que estudos fixo? 
Deben facer antes un seguimento e pedir informes previos.
Agardan que a Comisión traballe e debe aclararse o Alcalde e o Grupo de Goberno.



- Intervén  a  Sra.  García  Sanmartín  dicindo  que  esta  Corporación  non  vai  permitir  que  unha 
empresa que despide se beneficie urbanisticamente. Non se van a recualificar os terreos.
Deberían reunirse mañá o Comité de Empresa, Técnicos Municipais,  Voceiros, etc. Estudarán 
este tema e que se traslade á Empresa esta decisión pois non van a recualificarse os terreos se 
non readmite aos traballadores.

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que en vías de buscar esa solución que todos queren, van falar 
claro na Comisión cos técnicos diante. Que non se mude o convenio non quere dicir que hoxe a 
parcela non vala nada. Esa parcela hoxe é industrial e comercial e na parcela hai unhas naves e 
un valor, e se se quere anular hai que compensar á Empresa.
Mudarase o convenio por parte do Concello o que faga falta para defender aos traballadores.

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado:
 
VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos Concelleiros presentes no Pleno (20 de 21)
 
ACÓRDASE: Aprobar a moción presentada polo Grupo Municipal de EU e:

• Instar á Dirección da empresa a emprender o camiño da negociación lexítima e de boa fe, 
e retire as denuncias e despidos presentados que so perseguen establecer a doutrina do 
terror entre os seus traballadores.

• Instar a Lantero a retirar o ERE e negociar unha saída digna para a plantilla e o conxunto 
da empresa, a este conflito.

• Iniciar o proceso legal oportuno para que na revisión do PXOM non se mude a actual 
cualificación dos terreos da antiga factoría aledanos á Avda. Rosalía de Castro, e estudará 
os mecanismos legais para que sexan utilizados unicamente como zona de equipamentos 
públicos ou zona industrial limitada sen uso comercial.

- O Sr. Alcalde indica que a continuación se tratará a moción presentada polo grupo político 
municipal do BNG sobre o colectivo dos Emigrantes Retornados, que figura co nº 4 na orde do 
día.

4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO 
BNG DE APOIO ÁS PERSOAS QUE RECIBEN PENSIÓNS DE ESTADOS ESTRANXEIROS.: 
Pola  Sra.  Secretaria  dáse  lectura  ó  ditame emitido  pola  Comisión  Informativa  de  Traballo  e 
Benestar Social celebrada o día 19 de xaneiro de 2015, do seguinte teor:

Dáse conta da moción presentada polo grupo municipal do BNG coa data de 17 de decembro de 
2014, do seguinte teor:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Máis unha vez querémonos referir á problemática que rodea a emigración que Galiza padeceu, e 
continúa padecendo. Foron milleiros as persoas que se viron obrigadas a abandonar o noso país 
desde comezos do século XIX para procurar un medio de vida. Hoxe, persoas mozas cunha alta 
cualificación, tamén se ven obrigadas a facer o mesmo que fixeron os seus avós e avoas para 
poderen ter un traballo.
Moitas  das  persoas  emigrantes,  xa  de  retorno  na  Galiza  e  en  idade  de  xubilación,  son 
beneficiarias  de  pensións  que  perciben  de  estados  estranxeiros.  Tras  este  colectivo  recibir 
requirimentos da Axencia Tributaria para que declaren as cantidades percibidas coa finalidade de 



proceder  á  regularización  ou  no  seu  caso  formulación  da  declaración  sobre  o  imposto  das 
persoas físicas correspondentes aos exercicios de 2008, 2009, 2010 e 2011, produciuse unha 
forte resposta social. Estas persoas nunca recibiron ningún tipo de información en relación coa 
súa obriga de declararen as contías das pensións percibidas  no estranxeiro.  Existía  un total 
descoñecemento da obriga de facer esa declaración anual do IRPF, o que confirma a falta de 
intencionalidade de defraudar por parte destas, e que se  apoia co feito de os estados pagadores 
nunca lles expediren ningunha certificación en relación coas cantidades percibidas.
Foi  a  presión  que  realizou  con  intensidade  a  Coordinadora  Nacional  de  Emigrantes 
Retornados/as a que conseguiu que se saiba quen son os verdadeiros defraudadores e que se 
coñeza que houbo un trato inxusto e discriminatorio cos/coas pensionistas retornados/as. Tamén 
esa contestación social motivou a introdución na reforma fiscal prevista para 2015 dun “proceso 
de  regularización”  dirixido  a  este  colectivo  que,  con  todo,  é  unha  solución  parcial  que  non 
asegura un tratamento fiscal equitativo e non discriminatorio respecto doutras persoas que só 
perciben pensións de organismos do Estado español. Por iso non se pode consentir que se lle 
dea unha solución simplemente cosmética ás xustas demandas deste colectivo  coa Axencia 
Tributaria  por  atopármonos  nas  vésperas  dun  ano  de  importantes  envites  electorais.  Son 
imprescindíbeis medidas reais para que a tributación das pensións de emigrantes retornados/as 
sexa xusta e igualitaria, que os impostos que soportan non teñan un tratamento legal diferente 
polo simple feito de ter desenvolto unha parte da súa vida laboral no estranxeiro.
Na comarca do Salnés e tamén neste Concello de Vilagarcía de Arousa en particular supoñen un 
colectivo importante  as/os afectadas/os por este problema; veciños e veciñas deste municipio 
que están a padecer esta situación totalmente inxusta e de agravio.

Por iso o grupo municipal do BNG deste concello, solicita do Pleno da Corporación Municipal de 
Vilagarcía de Arousa, a adopción do seguinte:
ACORDO
1. Manifestar  o apoio deste concello aos veciños e ás veciñas beneficiarias de pensións 
percibidas no estranxeiro afectadas pola reclamación da Axencia Estatal Tributaria, poñendo ao 
seu dispor a asesoría xurídica así como calquera outro departamento do que poidan precisar 
deste concello.
2. Demandar do Goberno do Estado español a adopción urxente das seguintes medidas:
a) Que proceda á modificación lexislativa para fixar un mesmo réxime do IRPF para as rendas 
procedentes de pensións,  con independencia de se estas proceden dun estado ou de varios 
estados.
b) O recoñecemento de oficio das pensións de invalidez, recoñecidas nos países de procedencia 
coa finalidade de acreditar a exención na tributación destas pensións.
c)  Solicitar  información dos países de procedencia  das pensións,  sobre todo de Suíza,  para 
verificar  que prestacións xa están sometidas a gravame no país de orixe para evitar  a dupla 
imposición.
d) Revisión dos convenio marco con outros países para evitar que situación deste tipo poidan 
volverse a producir.
Vilagarcía de Arousa   a 12 de decembro do 2014.

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado:

VOTACIÓN:
Os/as representantes do grupo municipal do BNG informan favorablemente.

As/os representantes do grupo de goberno (PP e IVIL) e dos grupos municipais do PSdeG-PSOE 
e EU, din que se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense.



En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da moción presentada 
polo  grupo  municipal  do  BNG  de  apoio  ás  persoas  que  reciben  pensións  de  estados 
estranxeiros.

- Intervén o Sr. Leirós Gude manifestando en primeiro lugar o seu apoio aos traballadores de 
Lantero.
Continúa dicindo que estiveron aquí o 5 de setembro de 2013 e recorda esa sesión plenaria. Non 
se debe dar unha solución cosmética, debe ser unha solución xusta e igualitaria aos emigrantes 
retornados.
Hai  vítimas,  os  emigrantes, suprimíronse as  multas  pero  establecen  unha  regularización  e 
condenan a pagar de por vida. Apoian a moción do BNG que trae as súas propostas.

- Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que o representante da plataforma explicou o tema. 
Dicía  o Sr.  Leirós  que fai  17 meses acudiron a este Salón de Plenos e eran tratados como 
criminais,  e  o  Sr.  Alcalde  dixo  que  os  emigrantes  foran  informados  cando  chegaron  aquí  e 
sufriron situacións dolorosas e ven como agora se recortan os servizos sociais, sanidade, etc., e 
a grande parte dos Concellos votaron a favor das propostas dos emigrantes retornados, excepto 
Vilagarcía de Arousa e Mondoñedo, e no Parlamento votaron en contra.
Montoro agora di que son uns campións e hai sentenzas que anulan as multas. Agardan que a 
Moción se aprobe e que a administración local os asesore cun servizo xurídico.

- Intervén o Sr. Fajardo Recouso agradecendo ao colectivo as explicacións e se algo mudou foi  
pola presión do colectivo de emigrantes, e o Sr. Fole debe explicar a súa postura, e sempre se 
sacode  aos  mesmos e  débese  modificar  a  Lei.  Non  deberían  pagar  as  cantidades  que  lles 
reclaman. O PP incrementou as pensións 2 € e son un colectivo agredido. Están en cuestión as 
pensións futuras. Compran débeda coa caixa das pensións. Estase ante unha grande estafa a 
gran  nivel.  Hai  peores  condicións,  as  pensións  mais  baixas  son  as  galegas.  Nos  fan  pagar 
medicamentos e temos unha peor sanidade.
Na sala de espera dos hospitais hai publicidade da sanidade privada. As decisións se toman nos 
Consellos de Administración das empresas. Este país vai a mudar nas eleccións de 2015.

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que pediron unha xuntanza polo tema de Lantero e 
debese concretar o día e hora.
O Alcalde defende os intereses do partido e non defende aos veciños. Grazas a esas pensións 
hai  carreiras  universitarias.  As  pensións  apoian  ás  familias.  Trataron  como delincuentes  aos 
emigrantes e eles solicitan que coticen como tódolos demais a Facenda.

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que manifestaron o apoio e propuxeron unha emenda e se 
conseguiron cousas neste tema. Van a apoiar e aprobar a moción do BNG.

-  Intervén  o  Sr.  Alcalde  dicindo  que  o  Sr.  Leirós  Gude  falou  deste  tema  e  cando  fala  un 
concelleiro do PP se enfada e marcha. Di que nunca o criminalizaron.

- Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que no pleno do 2013 falaron de que a ignorancia non 
exime do  cumprimento  e  o  BNG solicitou  unha  desculpa.  No  Pleno  da  Mancomunidade  do 
Salnés o Alcalde de Vilagarcía non asistiu.
Di que intelixencia teñen bastante os emigrantes e demostrada ¿Que pensan facer coa moción? 
¿Vanse reunir con eles? ¿Van a presionar?

- Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que pediron copias das gravacións, queren editalas.
Aos emigrantes dilles que teñen a súa solidariedade e están ao seu dispor.



-  Intervén  a  Sra.  García  Sanmartín  agradecendo  aos  colectivos  que  estean  no  Pleno.  Hai 
eleccións en maio e se lles prohibe debater, pero agora cambia a actitude intolerante e teñen o 
apoio do PP.

- Intervén o Sr. Alcalde pedindo ao Sr. Leirós que lle deixe explicarse. O descoñecemento da lei 
non exime do seu cumprimento, pero iso non é chamarlle ignorante, e no criminalizou  a ninguén.
Di  que  pola  súa  experiencia  laboral  anterior  ten  constancia  de  que  algunhas  persoas  se 
arriscaban, polo menos algunha xente o fixo conscientemente.

- O Sr. Leirós Gude chama mentireiro ao Sr. Alcalde porque o Goberno xa arquivou as sancións e 
recoñecen que non defraudaron.

- O Sr. Alcalde di que a moción de hoxe é diferente da de fai 13 meses e son coherentes co que 
se fixo despois.
Di  que  non  levan  mocións de  determinados  temas ao  Pleno  por  que  non  son  competencia 
municipal.

Sometida a votación a moción polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado:
 
VOTACIÓN.- Plor unanimidade de tódolos concelleiros presentes no Pleno (20 de 21)
 
ACÓRDASE: Aprobar a moción presentada polo grupo municipal do BNG e:
1. Manifestar  o apoio deste concello aos veciños e ás veciñas beneficiarias de pensións 
percibidas no estranxeiro afectadas pola reclamación da Axencia Estatal Tributaria, poñendo ao 
seu dispor a asesoría xurídica así como calquera outro departamento do que poidan precisar 
deste concello.
2. Demandar do Goberno do Estado español a adopción urxente das seguintes medidas:

a) Que proceda á modificación lexislativa para fixar un mesmo réxime do IRPF para as rendas 
procedentes de pensións, con independencia de se estas proceden dun estado ou de varios 
estados.
b)  O  recoñecemento  de  oficio  das  pensións  de  invalidez,  recoñecidas  nos  países  de 
procedencia coa finalidade de acreditar a exención na tributación destas pensións.
c) Solicitar información dos países de procedencia das pensións, sobre todo de Suíza, para 
verificar que prestacións xa están sometidas a gravame no país de orixe para evitar a dupla 
imposición.
d) Revisión dos convenio marco con outros países para evitar que situación deste tipo poidan 
volverse a producir.

3.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DE 
EU SOBRE DOTACIÓN DUNHA NOVA DEPURADORA OU MECANISMOS DE DEPURACIÓN.: 
Pola  Sra.  Secretaria  dáse  lectura  ó  ditame emitido  pola  Comisión  Informativa  de  Traballo  e 
Benestar Social, en sesión celebrada o día 19 de xaneiro de 2015, do seguinte teor:

Dáse conta da moción presentada polo Grupo Municipal de EU coa data de 19 de decembro de 
2014, do seguinte teor:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Durante os últimos meses téñense producido numerosos verquidos na ría froito do desborde por 
incapacidade da depuradora de Ferrazo.



Esta situación evidencia que a depuradora está saturada e impide o tratamento dos caudais de 
residuos  que  recibe,  polo  que  compre  canto  antes  unha  mellora  da  capacidade  da  actual 
depuradora.
Ademais  estes  verquidos  que son coñecidos  polo  goberno,  poden  afectar  os  nosos  bancos 
marisqueiros, ai como a salubridade das persoas que utilizan as nosas augas como lugares de 
recreo, debemos recordar que hai unha praia a escasos metros do punto de verquido.
Por todo o exposto o Grupo Municipal de Esquerda Unida propón que o pleno da corporación 
adopte o seguinte ACORDO:

• A Corporación demanda do Goberno Local, que realice as xestións oportunas para dotar 
a Vilagarcía  dunha nova depuradora ou os mecanismos de depuración oportunos,  de 
xeito que se garanta a depuración do 100% do caudal de augas residuais do concello.

• A Corporación insta ao Goberno Local á realización dun plan de inversión suficiente para 
dotar  dun  saneamento  adecuado  as  necesidades  do  noso  concello  nos  vindeiros 
exercicios,  acordando mediante  xuntanza dos voceiros  as  partidas  a  retraer  para  dar 
suficiencia económica a esta necesidade.

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado:

VOTACIÓN:
Os/as representantes do grupo municipal de EU informan favorablemente.

As/os representantes do grupo de goberno (PP e IVIL) e dos grupos municipais do PsdeG-PSOE 
e BNG, din que se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense.

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da moción presentada 
polo  grupo  municipal  de  EU  sobre  dotación  dunha  nova  depuradora  ou  mecanismos  de 
depuración.

- Dáse conta da emenda de adición presentada polo grupo municipal do PSOE, seguinte:
Punto nº 2:  O Concello  de Vilagarcía  de Arousa insta á Xunta de Galicia  a financiar  as 
actuacións contempladas no Plan de Saneamento Integral da Ría de  Arousa.

-  Intervén  o  Sr.  Fajardo  Recouso  dicindo  que  na  Xunta  de  Goberno  Local se  da  conta  de 
comunicacións que poñen de manifesto que a depuradora está saturada e débese solucionar ese 
problema para a calidade das augas e as rías. Débese ampliar e mellorar tamén o saneamento do 
Concello.

-  Intervén  a  Sra.  Villaronga  Chazo  dicindo  que  o  BNG  está  orgulloso  da  xente  que  vai  na 
candidatura e axudan aos colectivos que piden a súa axuda.
Indica que a depuradora é insuficiente e a riqueza marisqueira pode verse afectada e apoian a 
moción.

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o PSOE vai apoiar a moción e débese instar á 
Xunta de Galicia  o financiamento das actuacións do Plan de Saneamento Integral  da Ría de 
Arousa, que engadiron na emenda. Débese corrixir a depuración e o saneamento para mellorar a 
praia. Piden investimentos á Xunta de Galicia e presentaron emendas aos orzamentos da Xunta 
de Galicia en relación con este tema.

-  Intervén  o  Sr.  Alcalde  dicindo  que  o  Grupo  de  Goberno  apoia  a  moción.  Hai  verquidos 
continuos  á  rede  e  cambiaron  unha  subvención  da  Deputación  para mellorar  os bombeos 
municipais. Hai herdanzas e recursos económicos de anos anteriores e agora é urxente todo. 
Non se fixo nada na praia, na depuradora, no saneamento, etc.



Débese estudar a solución e non van a deixar de insistir en levar adiante estes investimentos, que 
nos anos 2011, 2012 e 2013 pola culpa do goberno anterior non se podía.
Votarán a favor da moción e emenda.

- Intervén o Sr.Fajardo Recouso dicindo que hai un dato do Consello de Contas, de 140.000.000 
€ da Consellería do Mar só dedicaron 50.000.000 € a saneamento das rías. O Sr. Alcalde tamén 
se leva mal co Sr. Louzán e ao mellor de non ser así habería máis cartos.

- Intervén a Sra. Villaronga Chazo pedindo que o grupo de goberno asuma ese traballo.

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que en Vilagarcía hai depuradora e en Ribeira non, 
porque o Alcalde do PP non quixo.
Di que trae o acordo da Xunta de Goberno Local e o Sr. Louzán non pediu nos fondos europeos 
para Matosinhos, pediu para as Pousadas, e quedou no caixón ese tema.

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que mañá dirán cando pode ser a reunión do tema de Lantero.
O goberno anterior fixo unha solicitude dentro duns fondos europeos e son por programas, e 
houbo poucas de medio ambiente e mais de novas tecnoloxías e a Deputación decidiu aplicalo a 
novas tecnoloxías.
Quen fixo os investimentos da depuradora foi a Xunta de Galicia e débese estudar a ampliación 
da depuradora.

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o Sr. Louzán dixo que non había proxecto, pero a 
Orde non esixía proxecto para a solicitude.

Sometido a votación polo Sr. Alcalde a moción do grupo municipal de EU, coa emenda do grupo 
municipal do PSOE, da o seguinte resultado:
 
VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos concelleiros presentes no Pleno (20 de 21)
 
ACÓRDASE:
1.- A Corporación demanda do Goberno Local, que realice as xestións oportunas para dotar a 

Vilagarcía dunha nova depuradora ou os mecanismos de depuración oportunos, de xeito que 
se garanta a depuración do 100% do caudal de augas residuais do concello.
A Corporación insta ao Goberno Local á realización dun plan de inversión suficiente para 
dotar dun saneamento adecuado as necesidades do noso concello nos vindeiros exercicios, 
acordando  mediante  xuntanza  dos  voceiros  as  partidas  a  retraer  para  dar  suficiencia 
económica a esta necesidade.

2.-  O  Concello  de  Vilagarcía  de  Arousa  insta  á  Xunta  de  Galicia  a  financiar  as  actuacións 
contempladas no Plan de Saneamento Integral da Ría de Arousa.

5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO 
BNG SOBRE A CREACIÓN DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA:  Pola Sra. Secretaria dáse 
lectura ó ditame emitido pola  Comisión Informativa de Traballo  e Benestar  Social,  en sesión 
celebrada o día  19 de xaneiro de 2015, do seguinte teor:

Dáse conta da moción presentada polo Grupo Municipal do BNG coa data de 17 de 
decembro de 2014, do seguinte teor:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no seu Produto 
Interior Bruto e por ser un factor relevante para a produción industrial.

A pesar desa importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e aplicar unha 
estratexia  enerxética  propia,  orientada  a  un  aproveitamento  endóxeno  dos  seus  recursos 
enerxéticos. Ao longo de anos, por decisións políticas, Galiza foise especializando na xeración de 
electricidade. Dese xeito, desempeñou un papel de centro subministrador de enerxía eléctrica 
para o resto do Estado español, con base no seu potencial hidroeléctrico e nos xacementos de 
carbón, acrecentado posteriormente co desenvolvemento do aproveitamento eólico e biomasa, e 
tamén coa construción de dous ciclos combinados de gas natural.

A  potencia  instalada  fan  de  Galiza  unha  exportadora  neta  de  electricidade  como  se  pode 
comprobar na seguinte táboa:

ANO ENERXÍA EXPORTADA

2001 46,0%

2002 37,7%

2003 41.9%

2004 38,0%

2005 26,9%

2006 32,0%

2007 33,0%

2008 25,5%

2009 37,1%

2010 37,1%

2011 30,2%

2002 40,0%

2013 O INEGA aínda non publicou os datos

Porén, e a pesar de que a xeración eléctrica leva aparellados uns moi importantes custos sociais 
e medioambientais, Galiza non tirou proveito desta actividade económica.  Ao contrario, ao estar 
sometida  a  un  marco  regulatorio  e  tarifario  común en  todo  o  Estado  español,  ás  decisións 
adoptadas  polas  empresas eléctricas  que actúan en réxime de oligopolio  a través dos seus 
centros de decisión afastados de Galiza, nunca recibiu vantaxes do aproveitamento dos seus 
recursos, mesmo sofre en amplas zonas do país unha deficiente calidade da subministración 
eléctrica. No que atinxe á homénea política tarifaria, hai que subliñar que a tarifa eléctrica que se 
paga  en  Galiza  inclúe  peaxes  de  solidariedade  interterritorial,  como  é  o  caso  dos  custos 
extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta e Melilla) que, no ano 2013, foron de 1.800 millóns 
de euros, cantidade pagada vía tarifas eléctricas.

No Estado español impúxose o criterio dun sistema eléctrico único e de tarifa única, prexudicial 
para Galiza ao tratar por igual aos consumidores dos distintos territorios, sen ter en conta a súa 
achega como produtores de enerxía. Porén, na nova Lei do Sector 24/2013, cuestiónase esa 
tarifa única, non con base nesas razóns de poder compensar vía tarifa os territorios que sofren os 
prexuízos  ambientais  de  produciren  enerxía,  senón  para  penalizar  as  CCAA  que  impoñan 
impostos  ambientais,   ao  recollerse  a  posibilidade  –aínda  sen  desenvolver,  da  creación  de 
suplementos territoriais onde houber impostos propios á actividade eléctrica (como en Galiza).  



Isto é, queda aberta a posibilidade a que en Galiza paguemos aínda a electricidade máis cara por 
termos actividade de xeración no propio país. Como diciamos, fica totalmente pechada calquera 
posibilidade de termos unha tarifa propia que nos permita ter vantaxes en función de sermos un 
país  produtor  de enerxía,  como acontece en diversos estados europeos onde existen tarifas 
diferenciadas por territorios.

Neste sentido, Galiza debe demandar unha tarifa máis baixa (unha redución nas peaxes do 30%), 
para que realmente exista un beneficio económico para o propio país, para favorecer o consumo 
doméstico dunha poboación que ten as pensións e os salarios entre os máis baixos do Estado 
español e, tamén, para posibilitar o seu crecemento industrial.

A  política  sobre  a  tarifa  eléctrica  do Estado é un exemplo  de despropósitos,  agravado pola 
filosofía  da  reforma  enerxética  aprobada  en  2014  polo  PP  que  se  asenta  na  premisa  de 
considerar a enerxía eléctrica como un ben de consumo ordinario, suxeito exclusivamente á libre 
competencia e ao poder do reducido oligopolio de empresas eléctricas, no canto de considerar a 
electricidade  un  ben  básico  para  a  calidade  de  vida  da  persoas  e  do  desenvolvemento 
económico, que debería estar intervido polo sector público e vetado a especulacións e negocios 
abusivos. Todo isto provoca que as tarifas eléctricas no Estado español sexan as terceiras máis 
caras para o consumo doméstico e as oitavas para o industrial, segundo unha comparativa de 
Eurostat sobre 30 estados europeos.

Isto débese a dúas cuestións. A primeira, as peaxes ou custos fixos do sistema, porque nelas se 
recollen cantidade de conceptos que non deberían estar soportados pola tarifa eléctrica, entre 
eles: custos extrapeninsulares, primas de capacidade, primas carbón español, moratoria nuclear, 
primas renovábeis,  etc.,  partidas que debería estar nos orzamentos do Estado español.  Sería 
máis xusto fiscalmente e rebaixarían o prezo final da tarifa eléctrica.

Tamén é relevante o prezo da electricidade no mercado maiorista (ou pool),  que retribúe do 
mesmo xeito –sempre ao prezo da máis cara, a todas as tecnoloxías de xeración que funcionan 
en  cada  hora  do  día,  sen  distinguir  os  custos  reais  de  produción,  o  que  provoca  uns 
hiperbeneficios para determinados sistemas, en concreto a hidráulica e a nuclear, o que provoca 
unha suba artificial dos prezos.

O último exemplo desta errática política enerxética é a situación creada respecto de grandes 
consumidores  en  Galiza,  grandes empresas situadas  no noso  país  por  ser  a  súa actividade 
dependente  da  electricidade  que,  durante  anos  se  viron  sometidas  a  continuos  cambios 
regulatorios  ditados  desde  Madrid,  sen  contar  para  nada  cos  intereses  do  país.  Desde  a 
supresión en 2009 da tarifa G4, que era específica para empresas como ALCOA, até a regulación 
do sistema de interrompiblidade, cuxo sistema de poxa anual implantado polo PP desde finais de 
2013, a través da  nefasta reforma eléctrica, supón un modelo perverso pola súa cadencia anual,  
o que implica que moitas empresas non realizarán investimentos de modernización nas súas 
factorías  ao  non  teren  un  sistema  tarifario  estábel.  Mesmo  afecta  á  competencia  leal,  pois 
provoca  que  empresas  do  mesmo  sector  produtivo  podan  ter  prezos  moi  diferentes  de 
electricidade.

O escenario de tarifa eléctrica diferenciada, como diciamos anteriormente, non é o único que 
existe en Europa ou nos USA. Tamén no caso do Estado español, na actual proposta de peaxes 
eléctricos  realizada  polo  Goberno central,  logo dun pacto co Goberno de Euskadi,  recolle  o 
cambio de definición das redes de alta tensión para que teñan collida unha parte moi significativa 
da rede de distribución vasca, que neste caso é singular, o cal vai permitir a partir de 2015 uns 
prezos máis baixos para a industria de EuskalHerria, nunha rebaixa que se estima nun 15% nas 
peaxes e nun 12,5% no termo de enerxía.

No caso de Galiza, existen sobradas razóns para nos dotarmos dunha tarifa eléctrica propia que, 
ademais, evite a nosa desindustrialización.



Por iso, o grupo municipal do BNG de Vilagarcía de Arousa, solicita deste Pleno da corporación 
municipal adopción do seguinte:

Acordo

1. Instar  á   Xunta  de  Galiza  a  demandar  do  Goberno  Español  a  creación  dunha  Tarifa 
Eléctrica Galega que, atendendo á condición de Galiza como excedentaria na produción 
de electricidade, rebaixe as peaxes das tarifas nun 30%, tanto para o consumo doméstico 
como para as empresas.

2. Elaborar  unha  listaxe/censo  por  parte  deste  Concello  tanto  de  empresas  como  de 
particulares do municipio que se atopen en dificultades económicas, e solicitar que lle 
poidan ser aplicadas estas rebaixas de forma inmediata.

Vilagarcía de Arousa a 12 de decembro do 2014

Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado:

VOTACIÓN:
Os/as representantes do grupo municipal do BNG informan favorablemente.

As/os representantes do grupo de goberno (PP e IVIL) e dos grupos municipais do PSdeG-PSOE 
e EU, din que se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense.

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da Moción do grupo 
municipal do BNG sobre a creación dunha tarifa eléctrica galega.

- Intervén  a  Sra.  Villaronga  Chazo  dicindo  que  Galiza  produce  electricidade  e  somos 
exportadores co conseguinte dano medioambiental e pagamos sumas desorbitadas pola enerxía 
eléctrica e se nos nega a redución tarifaria e non debemos pagar a luz máis cara e demandamos 
unha rebaixa e a creación dun censo de empresas e particulares en dificultades tal e como se di 
na moción.
Agardan que sexa aprobada por unanimidade.

- Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que EU apoia a proposta, xa que o Sr. Soria nos esixe 
pagar mais, se abandonan as novas enerxías e se volve ás enerxías fósiles. Os expresidentes do 
Estado están nas compañías eléctricas.

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o PSOE apoia a moción e debese pedir a redución 
da tarifa eléctrica porque moitas familias non poden poñer a calefacción.

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que Galicia é unha potencia eléctrica e se compensa con 
inversións, emprego, canon eólico, canon hidráulico, IBI por instalacións, etc.
A moción é unha falta de solidaridade. Durante o goberno socialista a factura subiu un 60%, no 
2015 non se vai a incrementar a parte regulada da tarifa. España é a sexta en tarifas eléctricas.

- Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que en Galicia temos as pensións mais baixas e os 
salarios mais baixos, e tampouco é solidario. Queremos ser solidarios en positivo.

- Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que as eléctricas que nos estafan eran públicas ata que 
se privatizaron polo bipartidismo central. Dende fai 10 anos todo mudou e se castiga as novas 
enerxías.



-  Intervén a  Sra.  García  Sanmartín  dicindo  que  todos deberían  ser  solidarios  cos galegos  e 
tivemos que poñer a disposición os nosos ríos e os nosos montes (encoros) e algún beneficio 
temos que ter.

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que as infraestruturas viñeron de fora.

Sometida a votación a moción polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado:
 
VOTACIÓN.- Con dez votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais do 
PSdeG-PSOE (5), BNG (3) e EU (2), e dez votos en contra dos membros pertencentes ao grupo 
de goberno (PP-9 e IVIL-1).
Prodúcese un empate polo que se repite a votación co mesmo resultado decidindo o voto de 
calidade do Sr. Alcalde, e polo tanto,
 
ACÓRDASE: Rexeitar a moción presentada polo grupo municipal do BNG sobre creación dunha 
tarifa eléctrica galega.

6.- MOCIÓNS PRESENTADAS POLOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS POR RAZÓNS DE 
URXENCIA.
En  cumprimento  do  preceptuado  no  artigo  91.4º  do  Regulamento  de  Organización, 
Funcionamento e Réxime xurídico das Corporacións Locais,  concluído o exame dos asuntos 
incluídos na Orde do Día,  e  antes de pasar  á rolda de rogos e preguntas,  a  Sra.  Alcaldesa 
preguntou se algún grupo político desexaba someter á consideración do Pleno por razóns de 
urxencia algún asunto non comprendido na orde do día que acompañaba a convocatoria e que 
non teña cabida no citado punto de rogos e preguntas, non propoñéndose ningunha moción 
polos Grupos Políticos Municipais.

7.-  ROGOS  E  PREGUNTAS.-  Polos Sres./as  Concelleiros/as  que  se  citan  a  continuación 
realízanse os seguintes rogos e preguntas.

- O Sr. Bueno Piñeiro fai os seguintes rogos e preguntas:
1. A que se refire o Alcalde coa ventolera do Sr. Bueno.
2. Ao final de pleno o Sr. Alcalde non sexa matón

- A Sra. Villaronga Chazo fai os seguintes rogos e preguntas:
1. Di que deberon votar a favor da moción do BNG por solidaridade.
2. O Pavillón de Castelao ¿que pasa coas filtracións? ¿Cando volve a funcionar?

- A Sra. Suárez Sarmiento contesta que non se vai recibir a obra con filtracións e a empresa 
quedou  de  vir  mañá  e  se  decidirá  a  data de  apertura en  función  dos  arreglos que  sexan 
necesarios.

- A Sra. Villaronga Chazo pregunta en relación coa situación dos centros de ensino de A Lomba e 
Arealonga e pregunta ¿Se vai a mellorar os drenaxes?

- A Sra. Granja Guillán di que hai dúas pozas. Esta semana ven a empresa a revisar esas pozas e  
co orzamento de 2015 se vai arranxar o restante.

- A Sra. Villaronga Chazo pregunta polas árbores que se trasladaron da Praza de España.



- A Sra. Granja Guillán di que quedará a Praza de España sen eses arbustos.

8.- QUENDA DE ROGOS E PREGUNTAS ENTRE O PÚBLICO ASISTENTE Á SESIÓN.- Por 
parte do público asistente formúlanse rogos e preguntas.

E sen máis asuntos que tratar, ás quince horas e corenta minutos, levantouse a sesión da que se 
estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.


