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ACTA Nº 2022/3
SESIÓN Ordinaria DO PLENO DA CORPORACIÓN
- Telemática. Aplicación ZOOM., venres 25 de febreiro de 2022 -

(FECHA: 07/03/2022 11:33:00)

No día de hoxe, ás 20:00 horas, baixo a presidencia da alcaldesa, reúnense os concelleiros e
concelleiras que se indican, coa asistencia da secretaria, que subscribe, e a Sra Interventora, co
obxecto de celebrar, en primeira convocatoria, Sesión Ordinaria do Pleno da Corporación.
PRESENCIALMENTE

Margarita Lamela Louzán

ALCALDESA: MARGARITA LAMELA
LOUZÁN

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:

CVD: 6MxLASfVtbHI/SxkLgXJ
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A) PARTE RESOLUTIVA

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela

(FECHA: 07/03/2022 11:32:00) ,

SECRETARIA: ROCÍO HERMIDA
CANCELA

TELEMATICAMENTE. APLICACIÓN
ZOOM.
RUBÉN VILLAR AGULLEIRO
EMILIA TRILLO LOJO
JUAN MANUEL BUITURON CARBALLO
RAMÓN VIGO SAMBADE
PILAR IGLESIAS LEMA
CARMEN DÍAZ FREIRE
AGUEDA DÍAZ MEJUTO
MARÍA VICTORIA AREAS POSE
SERXIO DOMÍNGUEZ LOURO
CESAR PÉREZ MARTÍNEZ
JUAN RAMÓN HERMIDA FANDIÑO
INTERVENTORA
ROSA Mª FERNÁNDEZ CANOSA
AUSENTE
ANTONIO DOMÍNGUEZ GARCÍA

1. Aprobación ope legis das actas das sesións anteriores (no seu caso, de decisións sobre
observacións formuladas respecto de erros materiais ou de feito (art. 91.1 do R.D. 2568/1986),
que se detallan:
I.

Borrador da sesión ordinaria celebrada o 28 de xaneiro de 2022.

Sométese á votación o borrador e resulta aprobado por 3 abstencións do grupo político IXCee e 9
votos a favor dos restantes concelleiros/as asistentes á sesión.
II.

Borrador da sesión extraordinaria celebrada o 8 de febreiro de 2022.

Sométese á votación o borrador resulta aprobado por 5 abstencións dos grupos políticos IXCee e BNG
e 7 votos a favor dos restantes concelleiros/as asistentes á sesión.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
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Sr Vigo di: creo que nos confundimos por haber duas sesións porque foi nesta na que non estivemos e
na outra si, vamos absternos agora e a outra abstención queda rexistrada pero esta era realmente a
sesión porque non estivemos presentes.
DA COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, BENESTAR SOCIAL, IGUALDADE E EMPREGO
2. Declaración Institucional: 8 de marzo, día Internacional das Mulleres.
(FECHA: 07/03/2022 11:33:00)

Considerando o seguinte:
“Na sesión realizada pola Comisión Informativa de Comisión Informativa de Presidencia, Benestar
Social, Igualdade e Emprego o día luns 21 de febreiro de 2022 emitiuse o seguinte DITAME:
“2. Declaración Institucional: 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DASE MULLERES.

Margarita Lamela Louzán

“EXPEDIENTE Nº: 2022/G010/000003
ASUNTO:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES

CVD: 6MxLASfVtbHI/SxkLgXJ
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FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela

(FECHA: 07/03/2022 11:32:00) ,

Como ben sabedes xa, hoxe é un día para a conmemoración, a denuncia e a reivindicación da
igualdade real entre mulleres e homes en todas as ordes da vida. A igualdade de xénero non debe ser
concebida solamente como un dereito consagrado na nosa Constitución senón que debe ser algo
máis, unha convicción ideolóxica, un deber cidadán, unha expresión cultural, unha filosofía de vida, un
valor social imprescindible. Non pode haber unha democracia perfecta nin unha sociedade xusta sen a
igualdade de xénero entre a muller e o home. E gustaríame recordar aquí unha frase de Clara
Campoamor, quen dixo que “o nivel de civilización ao que chegaron as diversas sociedades humanas
está en proporción á independencia da que gozan as mulleres”
No noso día a día hai situacións que son fruto das loitas levadas a cabo por moitas mulleres
valentes a pesar das dificultades coas que se atoparon: o dereito ó voto, o dereito a unhas condicións
de traballo dignas. Non podemos esquecer que precisamente o xermen deste 8 de marzo foron as
reivindicacións en reclamo do dereito ao voto da muller, e tamén a morte de 129 mulleres traballadoras
nunha fábrica textil de Estados Unidos en 1908. Polo tanto, todo o noso recoñecemento e gratitude a
esas mulleres loitadoras que foron abrindo camiño para unha sociedade máis xusta.
Pero pese a tódolos avances, hoxe en día seguimos a ter motivos para a celebración desta
data. A muller segue a ser obxeto de todo tipo de discriminacións e violencias nos ámbitos máis
diversos. A invisibilización do traballo das mulleres, as diferencias salariais, o desemprego e a
precariedade laboral, a desigualdade no reparto das tarefas domésticas, as dificultades de conciliación
familiar e laboral…. son unha boa mostra de todo o camiño que queda por percorrer e da súa
dificultade…
Nesta loita non se precisa de heroes nin de heroínas, pero sí necesitamos voces que expliquen
a importancia do rol da muller como pilar fundamental desta sociedade, voces que denuncien a
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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(FECHA: 07/03/2022 11:33:00)

discrimación a que é sometida, e no peor dos casos, a violencia diaria coa que ten que vivir. Voces
que reclamen o respeto á sua integridade física e a dignidade persoal.
E o Concello de Cee comprométese a ser unha desas voces, decindo alto e claro que a
Igualdade é sinónimo de democracia. Queremos unha sociedade na que prime o respeto mutuo.
E comprometémonos a traballar de forma constante, ó longo dos 365 días do ano. Non hai que
esquecer que os grandes triunfos lógranse con pequenos e consistentes esforzos, sen rendirse.
E para rematar, unha frase que engloba a filosofía desta “loita” : Empeza facendo o necesario,
despois o posible e de repente encontraraste facendo o imposible.
Asinado dixitalmente ao marxe.
Margarita Lamela Louzán.
Alcaldesa do Concello de Cee.”
Sométese á votación a Declaración Institucional e resulta ditaminada favorablemente por unha
abstención do grupo político BNG e 7 votos a favor dos restantes concelleiros/as asistentes á
sesión.
A secretaria, ROCÍO HERMIDA CANCELA.”
A Sra Trillo Lojo procede a lectura da declaración.

Margarita Lamela Louzán

-------------------------------------------------------------INTERVENCIÓNS-------------------------------------------Non se producen.
----------------------------------------------------------------VOTACIÓNS---------------------------------------------Sométese á votación a Declaración e resulta aprobada por unanimidade dos presentes.

Considerando o seguinte:
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Versión imprimible
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DA COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGUIMENTO DE CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS E
SERVIZOS PÚBLICOS.
3. Proposta da alcaldía relativa á designación de defensa e representación no PO 24/2022.
Expediente Nº 2019/X999/000120.

2. Proposta da alcaldía relativa á designación de defensa e representación no PO 24/2022.
Expediente Nº2019/X999/000120.
Considerando a seguinte:
PROPOSTA ALCALDÍA
ASUNTO: DESIGNACIÓN DE DEFENSA E REPRESENTACIÓN NO PO 24/2022.
EXPEDIENTE Nº: 2019/X999/000120.
Con data 18 de febreiro de 2022, con NRE 380 tivo entrada neste concello o oficio do Xulgado do
Contencioso Administrativo Nº 1 da Coruña, en relación co procedemento ordinario Nº 24/2022, que
expresa, en parte:
Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso contencioso administrativo
con Ios datos aI margen, interpuesto por SERVICIOS DOS CONCELLOS GALEGOS S-L. contra
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
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resolución de esa Administración (contra acuerdo plenario de fecha 9 de diciembre de 2021) y en
cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de l-a LJCA, siendo necesarios el/los expediente/s que
motivaron la/as resolución/ones impugnada/s, solicito a V. I.:

(FECHA: 07/03/2022 11:33:00)

-Ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en el
plazo improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada del mismo, debidamente foliado,
interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en dicho expediente, enplazándoles para que puedan personarse como
demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días.
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, PROPOÑO ao PLENO da
CORPORACIÓN a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Que o concello se persoe no procedemento referido perante o devandito Xulgado,
exercitando a súa defensa e representación por medio de calquera letrado asesor xurídico da Excma.
Deputación Provincial da Coruña.

Margarita Lamela Louzán

SEGUNDO.- Que se dea cumprimento ao requirido polo Xulgado Contencioso Administrativo Nº 1 da
Coruña e se lle remita copia do expediente interesado debidamente foliado e autenticado, conforme ao
disposto no artigo 48.4 da Lei 29/1998 de 13 de xullo.
TERCEIRO.- Darlle traslado do presente acordo ao Xulgado do Contencioso Administrativo Nº 1 da
Coruña, e a Asesoría Xurídica da Excma. Deputación.
En CEE, na data da sinatura electrónica.
A alcaldesa, Margarita Lamela Louzán”
Sométese á votación a proposta e resulta ditaminada favorablemente con 3 votos a favor do grupo
político PSOE e Mixto e 5 abstencións dos restantes concelleiros/as asistentes á sesión.
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FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela
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A secretaria, ROCÍO HERMIDA CANCELA.”

Sra alcaldesa: xa coñecen a proposta, simplemente é a designación ao servizo xurídico da
deputacion da Coruña para o recurso contencioso presentado pola empresa Servicios dos Concellos
Galegos.
----------------------------------------------------------------VOTACIÓNS---------------------------------------------Sométese á votación a Proposta e resulta aprobada por 5 votos a favor dos grupos políticos
PSOE e Mixto e 7 abstencións dos restantes concelleiros/as asistentes á sesión.

B) PARTE DE NON RESOLUTIVA DE CONTROL E SEGUIMENTO DA XESTIÓN DE ÓRGANOS
DE GOBERNO.
4. Dar conta de Resolucións da Alcaldía para coñecemento:
I.

Da Nº 68/2022 do 24 de xaneiro á Nº 174/2022 do 21 de febreiro.
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Quedan enterados/as.
5. Dar conta do escrito asinado o 8 de febreiro de 2022 por Dª Agueda Díaz Mejuto e Dª
Victoria Areas Pose, relativo á portavocía do grupo político PP.
Quedan enterados/as.

(FECHA: 07/03/2022 11:33:00)

6. Mocións de urxencia.
O Sr Domínguez Louro, presenta a MOCIÓN EN APOIO ÁS MOBILIZACIÓNS FEMINISTAS DO 8
DE MARZO E DEMANDA DOS COMPROMISOS PENDENTES, a razón ou xustificación da urxencia
é a de sempre, a única maneira de presentar mocións, entón por iso a traemos así.
Sométese á votación a urxencia e resulta ratificada por unanimidade dos asistentes.
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FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela
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Margarita Lamela Louzán

Procédese a lectura:
MOCIÓN EN APOIO ÁS MOBILIZACIÓNS FEMINISTAS DO 8 DE MARZO E DEMANDA DOS
COMPROMISOS PENDENTES
Exposición de motivos:
Hai xa máis de cen anos que o movemento feminista situou o 8 de marzo como unha data
internacional de reivindicación e loita pola igualdade de dereitos das mulleres. No 2022 cúmprense
cinco anos desde que o feminismo galego de base comezou a impulsar mobilizacións de apoio e
impulso do que coñecemos como folga de mulleres, que puxo o foco no ámbito dos coidados e do
consumo alén do económico e laboral e sen esquecer a importancia vital da loita contra a violencia
machista.
A folga feminista xurdía coma un movemento internacional froito de varios acontecementos. Entre
eles, dúas históricas mobilizacións a finais de 2016 en Polonia (contra o endurecemento da lexislación
sobre o aborto) e sobre todo en Arxentina (folga impulsada polo movemento “Ni una menos” após o
brutal asasinato de Lucía Pérez). Desde latinoamérica impulsouse un paro cara o 8 de marzo de 2016
que se foi estendendo a outros países, onde tiveron lugar paros tanto produtivos, como de coidados e
traballos non remunerados. En Galiza houbo conexión e solidariedade con estas loitas, desde os
primeiros apoios simbólicos a folgas históricas precedidas, agás 2021 por mor da pandemia e as
restricións de mobilidade, de históricas convocatorias de manifestación nacional en Vigo, Lugo ou
Verín.
Durante estes anos, froito da presión social e do avance do feminismo como unha prioridade para
cada vez máis capas da sociedade, as institucións víronse obrigadas a reaccionar, como amosou a
reapertura da sala de partos de Verín. Sen negar a importancia de avances e pasos dados neste
último lustro, neste 2022 os colectivos feministas galegos de base están a apuntar aos compromisos
pendentes de realización para que os sucesivos 8 de marzo non perdan o seu significado orixinal,
converténdose nunha data rutineira no lugar dun motivo de reivindicación e loita.
A situación económica e social derivada da pandemia da covid-19, á que se suma a situación de
precariedade e desigualdade previa, acrecentada polas decisións tomadas na crise financeira de
2008, recae de forma importante nas mulleres galegas. Segundo o último informe do Foro económico
galego, de decembro de 2021, podemos constatar o maior impacto da crise entre as mulleres. Por
exemplo, o 75,5% das persoas ocupadas a tempo parcial en Galiza no último trimestre de 2021 foron
mulleres, o emprego temporal medra máis nas mulleres, un 13,5% fronte a tan só un 3,2% entre os
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
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homes e teñen a maior taxa de temporalidade (28,2% fronte ao 23,9% no caso dos homes). Ademais,
debemos recordar que malia as declaracións de intencións, a ilegal fenda salarial segue a ser unha
realidade que en Galiza supera os 4.000 euros ao ano.

(FECHA: 07/03/2022 11:33:00)

Á situación de desigualdade laboral, que o incumprimento da promesa de derrogación da reforma
laboral do PP por parte de PSOE e Podemos vai agravar, súmase a desigualdade derivada da falta de
servizos públicos, que alimenta unha economía mergullada na que milleiros de mulleres traballan sen
recoñecemento e condicións dignas. Así mesmo, seguen pendentes compromisos como a demandada
ratificación do convenio 189 da OIT, que o goberno do Estado dicía ter en marcha hai un ano, máis
aínda non se verificou e que é clave para a dignificación e protección das traballadoras do fogar.

Margarita Lamela Louzán

No ámbito galego a Xunta de Galiza limítase a aprobar plans propagandísticos que non teñen o
orzamento e seguimento adecuado, e a incumprir a súa propia lei, como amosa o feito de que nin
sequera teñan impulsado o correspondente Plan de igualdade no ámbito da función pública galega ou
que se neguen a cumprir a lei de igualdade e elaborar unha estatística que amose o valor para a
economía galega do traballo doméstico invisible que realizan millóns de galegas e amose a
desigualdade real no reparto dos tempos nos fogares. Entre outras promesas incumpridas, podemos
recordar que en marzo de 2019 o BNG impulsou un acordo no Parlamento Galego para o impulso de
cláusulas de igualdade que o Partido Popular non pon en marcha. Así mesmo, desde hai anos
reivindicamos a elaboración dunha nova Lei de igualdade que substitúa a 7/2004, para adaptala á
realidade do século XXI e ás demandas do movemento feminista atendendo, de maneira específica,
ao fomento da corresponsabilidade. A Xunta aproveitou o 25 de novembro de 2021 para prometer que
reformaría aspectos, mais a día de hoxe nin se coñecen propostas nin hai un traballo de diálogo e
participación co feminismo e coas organizacións sindicais.
Neste 2022 as mobilizacións arredor do 8 de marzo deben servir para sermos conscientes das
cuestións pendentes e inaprazables da axenda feminista. Por estes motivos, desde o Bloque
Nacionalista Galego queremos recoñecer o papel do feminismo galego e instar ao cumprimento por
parte das administracións dalgunhas das máis urxentes.
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(FECHA: 07/03/2022 11:32:00) ,

É por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego
somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos
seguintes ACORDOS:
1º Expresar e recoñecer as convocatorias do feminismo galego autoorganizado que neste 2022
sinalan os compromisos pendentes e incumpridos por diferentes institucións e ámbitos de
responsabilidade e colocan novamente no centro do debate político e social as consecuencias para as
mulleres galegas do sistema económico, social e político, agravadas polo impacto da pandemia da
covid-19, e expresar o compromiso desta corporación para traballar contribuíndo a superar esta
situación.
2º Demandar da Xunta de Galiza o cumprimento do compromiso incumprido desde marzo de 2019 de
impulsar cláusulas de igualdade na contratación pública galega contemplando, a partir do diálogo coas
organizacións sindicais e sociais, as seguintes medidas: diagnose, planificación para a posta en
marcha e mecanismos de avaliación, así como unha comisión responsábel do seguimento do proceso,
un informe anual, unha partida orzamentaria para sufragar a implantación e o impulso aquelas
modificacións legais oportunas para blindar legalmente a obrigatoriedade da inclusión deste tipo de
cláusulas na contratación pública galega.
3º Demandar da Xunta de Galiza a elaboración dunha nova Lei de igualdade que substitúa a 7/2004
para adaptala á realidade do século XXI e ás demandas do movemento feminista atendendo, de
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
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maneira específica, ao fomento da corresponsabilidade.
4º Demandar do goberno central que non siga demorando a tramitación da ratificación do convenio
189 da OIT e atenda as demandas dos colectivos de traballadoras do fogar para avanzar na súa
dignificación e protección.

(FECHA: 07/03/2022 11:33:00)

5º Demandar do goberno central o aumento dos recursos destinados á inspección laboral e a súa
transferencia á Comunidade autónoma galega. Así mesmo, demandar da Xunta de Galiza o impulso
da creación dun corpo específico de inspección laboral que teña competencia para realizar
inspeccións aleatorias.
Sométese á votación a moción e resulta aprobada por 2 abstencións do grupo político PP e 10
votos a favor dos restantes concelleiros/as asistentes á sesión plenaria.
O Sr Hermida Fandiño introduce a moción RELATIVA A CONDENA DA VIOLENCIA COMO
MECANISMO PARA INFLUIR NA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL, di que a urxencia e xustificación é
pola gravedade dos feitos recibidos hacia min, como é o primeiro pleno ordinario onde se poden
tratar as mocións dende o último feito recibido.

Margarita Lamela Louzán

Sométese á votación a urxencia e resulta ratificada por unanimidade dos asistentes.
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O Sr Hermida Fandiño procede a lectura da moción RELATIVA A CONDENA DA VIOLENCIA COMO
MECANISMO PARA INFLUIR NA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL:
Nos útlimos meses o Concelleiro do Partido Ciudadanos Juan Ramón Hermida Fandiño foi obxecto
dunha campaña de difamación e ameazas co obxectivo de que abandone a súa acta como concelleiro
consistentes en:
1. Na primeira semana de novembro do pasado ano remitiuselle por correo ordinario unha carta
anónima o seu domicilio contendo unha bala e co mensaxe en letra de impreta de “RETÍRATE DE LA
POLÍTICA. 1º AVISO SINO UN MIEMBRO DE TU FAMILIA PAGARÁ LAS CONSECUENCIAS”.
2. Posteriormente o 13 de decembro pasado iniciouse unha campaña pública de difamación mediante
a colocación anónima de pasquins en diversos vehículos estacionados na localidade dce Cee co rótulo
“EL PAIS NO SE ARREGLA HABLANDO MAL DE LOS POLÍTICOS CORRUPTOS, SINO DEJANDO
DE VOTAR POR ELLOS” tildando de “corrupto” a Juan Ramón Hermida Fandiño.
3. Dita acción de difación tivo a súa continuidade o día 17 de decembro mediante a aparición de
diversas pintadas nos lugares públicos de Cee, pedindo a dimisión de Juan Hermida, tildandoo
novamente de corrupto.
4. O pasado 20 de xaneiro, persoa ou persoas descoñecidas introducíronse no patio pechado da casa
familiar de Juan Hermida, en Codesos, danando o interior dun vehículo da súa propiedade alí
estacionado.
5. E, por último na noite do 27 o 28 de xaneiro pasado, persoa ou persoas descoñecidas volveron as
inmediacións do domicilio familiar, dispararon cunha arma curta o can da familia, feríndoo, así como o
seu vehículo, que recibiu catro impactos de bala, así como outros 3 o portal de peche do patio.
Todas estas ameazas, difamacións e danos, postos en coñecemento da autoridade competente e
baixo investigación, teñen o único común obxectivo d que Juan Hermida abandone a súa actividade
como representante polo partido Ciudadanos no Concello de Cee.
Por todo elo o Grupo Ciudadanos propón o Pleno do Concello de Cee a adopción do seguinte
ACORDO:
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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O Pleno do Concello de Cee aproba como declaración institucional condenar as ameazas e
difamacións vertidas contra o concelleiro de Ciudadanos Juan Ramón Hermida Fandiño e a súa
repulsa as ameazas e violencia como mecanismo para influir na vida política municipal.
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------------------------------------------------------------INTERVENCIÓNS-------------------------------------------Sra Diaz Mejuto: el PP de Cee pues condenamos la violencia de cualquier tipo que sea cual sea su
origen y sin paliativos de ninguna clase, es más condenamos todos y cada uno de los actos que el Sr
Hermida acaba de relatar, acaba de decir que ha sufrido, nos parecen, son hechos gravísimos y de
una magnitud que a nosotros se nos escapa a la lógica al sentido común, a toda razón y que de
verdad que non lo damos comprendido, entonces, como bien dice la moción los hechos están
judicializados y están bajo investigación y creo que esta es la forma correcta de proceder, por lo que
debemos dejar actuar y trabajar a las autoridades competentes y sean ellas las que decidan el origen
y motivación de unos hechos que son realmente muy graves, acabo diciendo que deseamos que nada
de esto se vuelva a suceder y que resuelva en la mayor brevedad de tiempo posible.
Sr Vigo: en primer lugar decir que votamos a favor da urxencia porque é a unica forma que ten o
concelleiro Sr Hermida de presentar esa moción, porque como se utiliza ese sistema hai que facelo así
e queremos que teña esa posibilidade por eso votamos a favor da urxencia ainda que non pensamos
que sexa un tema urxente, porque non son temas de ambito político ou debate político igual que non
nos gusta que se s a politica non nos gusta que se politize as cuestións de carácter xurídico e xudicial,
hai uns feitos que nos evidentemente rexeitamos, con calquer acto violento, calquer acto vandálico
contra calquera persoa sexa ou non representante político vamos condenalo sempre, e este tamén
como non pode ser doutro xeito. Temos unha relación de feitos, unha carta cunha bala, despois uns
pasquins que se poñen por diversos sitios da localidade un pouco surrealistas porque falan de
corrupción é imposible que o Sr Hermida poda ter actividade corrupta cando non tivo oportunidade de
corromperse porque non tivo poder para facelo, é imposible que a política en Cee teña esa mácula
polo tanto non ten sentido. Despois hai unha serie de actos vandálicos nun vehículo da súa
propiedade no e despois por último, aparece unha situación mais atípica ainda, unha balasera,
expresión mexic ana porque parece mais propia de ciudad Juarez que do Concello de Cee, polo tanto
que afecta a un vehículo, a fachada da casa, incluso mais grave, faille dano a un ser vivo, parece ser
que fire un can e que non sei si era da casa ou de fora, que espero se recuperase dese incidente.
Como entendemos que non entramos a debsate político a nosa posición si tuvesemos sentados no
Salón de Plenos, sería levantarnos e non votar o punto, o que vamos facer e non votar o punto, que
conste dalgún xeito que non podemos marchar da pantalla pois que nos levantamos da sesión para
non votar este punto porque entendemos que é un tema politico que teña que votarse no Pleno de
Cee.
Sr Domínguez Louro: eu min gustaríame non ter que falar desto aquí porque creo que estes feitos
nunca tiveron que ter sucedido e porque me custa falar disto porque bueno son cousas moi delicadas
e ademais o Sr Hermida conozco de toda vida, o aprecio que teño por el me fastidia ter que falar disto,
como trouxo a mocfón e hai que debatila , debatimola e listo, na moción hai algún erro, non? Non moi
significativo pero un importante e fundamental falar del, porque no punto dous da moción fala de que
os pasquins foron repartidos o 13 de decembro e foi o domingo 12 sobre as 15:30 horas da tarde,
seino porque as 16:30 horas estaba o Sr Hermida fronte a estación eu co Sr Hermida de autobuses
para que me asinara o da verbena de fin de ano xa falado noutros plenos, o feito de que estiveramos
xuntos pois cando se repartiron os panfletos non evitou que o concelleiros chegase a sospeitar de nos
e eso a min realmente fíxome, digamos non me fixo moita gracia, digo isto porque na comisión do
mércores 15 sobre o Pos cando entrei pola porta o Sr concelleiro dixo algo como os que sexan xa se
darán por aludidos e eu sentinme nomeado, na maneira, entendo que a situación dalquel momento
non era cómoda pero ten que entender o Sr concelleiro que tampouco é comodo que se acuse de todo
isto, o que se poda pensar doutras persoas que lle fan isto, o remate desa comisión, recordan e eu na
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Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

Páxina 8 de 18

Rúa Domingo Antonio de Andrade, s/nº
15270 CEE (A Coruña)
CIF: P1502300E
Teléfono: 981 745 100
Fax: 981 746 757
correo@cee.gal
www.cee.gal

CVD: 6MxLASfVtbHI/SxkLgXJ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela

(FECHA: 07/03/2022 11:32:00) ,

Margarita Lamela Louzán

(FECHA: 07/03/2022 11:33:00)

Exp. 2022/G010/000003

miña persoa e no meu nome propio e do BNG solidarizamonos co Sr Hermida e que estabamos a súa
disposición para o que fixese falta, ademais así o recolle a acta: o Sr Domínguez Louro intervén e
mostra a sua solidariedade con Juan polos ataques recibidos o Domingo, digo isto porque me parece
importante, primeiro porque o BNG fai político e o leva demostrado neste pleno fai moitos anos e
dende que estou eu que vai facer 8 está mais que demostrado non perde o tempo en outras cousas
que non sexa politica e algo moito mais importante como Vde relata no punto número 1 xa recibira en
novembro unha carta con bala co cal eu non o sabía cando estaba Vde nesa comsión e mostrei a
miña solidaridade, mostraría exactamente igual pero dóeme mais si acaso que despois de recibir esa
bala de ter recibido ese feito terrible poidese nalgún momento sospeitar do BNG e dos meus
compañeiros e da miña persoa, podo pasar o dos pasquíns porque o fin e o cabo sería anecdótico si
non pasase mais pero si puido pensar que nos repartimos o pasquins despois de recibir a bala e
desculpe a frase, para min é unha ofensa Sr Hermida, entendo a súa situación pero ten que entender
Vde a dos demais, tras o relatado todo foi a peor por desgraza para Vde e a súa familia froito deso é o
que relata a moción, as FCSE xa están traballando no asunto e metidas de cheo, chegados a este
punto o BNG desexa, confía que as pesquisas van chegar a bo porto, e de que se vai a dar con quen
ten a culpa e con quen ten que pagar por todo isto, e seguramente as causas e motivos van quedar
moi claros e sobre todo que Vde o mais importante e a súa familia non sufran mais con esta situación
porque é o que desexamos dende o BNG dende o corazón por iso creemos ser moi respetuosos con
todo proceso, non queremos decir nada que entorpeza as pesquisas, investigacións e como dixen o
final, que sexa e pague quen teña que pagar, todo isto é moi grave, moi incomodo para Vde, supoño
non, estou seguro, pero para os demais tampouco é cómodo, somos conscientes que estamos sendo
focos de investigacións, seguramente nos teñan pinchadas as liñas e demais, sinceramente non me
preocupa pero tampouco é moi placenteiro, todo por causas alleas a miña persoa que é o que mais
medo da, Vde pide que mostremos a repulsa a ameazas e vilencia, e nos xa o fixemos e volvémolo a
facer, mostramos toda solidariedade e condenamos calquera tipo de violencia e ameza, xa llo dixemos
e volvo a decir, pero é que Vde recalca na prensa que todo ten que ver con tema político entón pidolle
co corazon na man que o poña enriba da mesa con nome e apelidos porque nos está salpicando a
todos, todos temos familias, fillos e fillas que poden escoitar o que non deben escoitar, polo tanto
pidollo de corazón que o faga, entendo o seu nerviosismo, si cadra eu non estaria sentado neste pleno
si me ameazan a familia e as fillas, faltaríame tempo para ir o concello de dimitir quizais sexa mais
cobarde que Vde non sei, da igual, sinceiramente, dp de todo o dito non podemos entrar neste xogo
de declaraicóns, de mocións ambiguas como as que hai, porque está nun proceso todo o que pasou,
aberto de investigación na xustiza e temos a esperanza e seguridade que vai rematar ben, para todo.
Ademais o BNG para que quede claro, rechaza, condena todo tipo de violencia, todo tipo de ameazas,
por certo, nos tamén fomos ameazados, non con isa gravidade pero fomos ameazados nos 8 anos
que levo aquí e os 3 que leva el en varias ocasións, o BNG condena todo tipo de difamacións, fomos
difamados nalgunha que outra ocasión, por iso pídolle despoios de que xa os compañeiros da
oposición que o fin e o cabo todos os que estamos na oposición fomos sinalados e todos mais ou
menos intervimos da mesma maneira, pidolle que reitere a moción, que non a someta á votación
porque non é necesaria, xa ten o apoio de todos os grupos da oposición o goberno non falou ainda,
non é necesario votar unha moción tan ambigua porque nos acordos Vde fala de facer unha
declaración institucional para condenar as ameazas e difamacións vertidas contra o concelleiro de
Ciudadanos Juan Ramón Hermida Fandiño e a súa repulsa as ameazas e violencia como mecanismo
para influir na vida política municipal, si votamos esto estamos dandolle a razón que esto é un tema
para influir na politica municipal e eu asegurolle que por parte do BNG non é, cando se solucione,
estareino esperando para que me pida disculpas polo que está pasando, sinceiramete, porque o BNG
o meu compañeiro e eu, non temos porque estar sinalados por ninguen polo que a Vde lle está a
pasar o sentimos pero é un tema alleo a nos, sería bo que retirase esta moción que non se votase e
seguir para adiante, que esta sexa a primeira de moitas mocións traiga para debatir, polo tanto na súa
man queda, si se vota, este grupo non vai votar a moción, que a Sra Secretaria o tome como sexa, si
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

Páxina 9 de 18

Rúa Domingo Antonio de Andrade, s/nº
15270 CEE (A Coruña)
CIF: P1502300E
Teléfono: 981 745 100
Fax: 981 746 757
correo@cee.gal
www.cee.gal

CVD: 6MxLASfVtbHI/SxkLgXJ
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela

(FECHA: 07/03/2022 11:32:00) ,

Margarita Lamela Louzán

(FECHA: 07/03/2022 11:33:00)

Exp. 2022/G010/000003

significa unha abstención non temos problema que figure que se abtén mais creemola innecesaria
pola súa ambiguedade, que se nos culpa por algo que non temos nada que ver.
Sra alcaldesa: Sr Hermida vou manifestarlle dende alcaldía e equipo de goberno, evidentemente como
acaba relatar os feitos están baixo investigación xudicial, secreto sumario, para nos evidentemente a
violencia e amezas son intolerables como para todos, e condenamos como xa manifestamos nalgún
medio de comunicación sen palitivos a maior repulsa contra os feitos sufridos por Juan Hermida sexan
polo motivo que sexan e a súa familia, polo que dende o goberno a moción tería o seu voto a favor
sexa o motivo que sexa, condenamos expresamente e sin ningún tipo de paliativo todo tipo de amezas
e todos os feitos que Vde e a sua familia que me consta o están pasando moi mal. Doulle a palabra e
decide o que quer facer.
Sr Hermida Fandiño: en primeiro lugar pedir desculpas a alguén si se sentiu aludido, non fixen
acusacións persoalmente a ninguén nin a grupos políticos solo expresei o que pon aquí si che tildan
de corrupto, que dimitas, que deixes a política, loxicamente a alguén está pedindo algo, quen? Xa o
dirán as autoridades, si eu o soubera ou fora o interesado automaticamente denunciaría, non sospeito
de ninguén, como Vde dixo, que se sospeitara que Vde estaba a repartir os panfletos non acudiría a
firma aquel día, de feito o falamos do que estaba pasando, si tivera algún motivo persoal non ten que
ver ca política, que non o teño, xa o rexeitei por activa e por pasiva nos medios, principalmente a
primeira carta coa bala as autoridades pedíronme silencia ata que os feitos se agravaron e faise
público e sábese, pedir desculpas, non insinuei a ninguén a xente por aí pode falar o que queire, Vde
o dixo ben claro si tivese feitos para denunciar alguén iría directamente, ogallá salga a luz dunha vez
por todas e salga o caso liquidado e xustificado o que é, eu non podo dicir que é algo persoal cando
teoricamente en todo, na carta, nos pasquíns nas pintadas che tíldan de corrupto, dimite, a única
dimisión que podo ser é de político de concelleiro noutra cousa de dimitir non teño, eu entendo que
non vou culpar ninguén da corporación so faltaría e si hai terceiras persoas que queren involucrar o
tema político no medio disto a xustiza e as autoridades o dirán, con respecto a moción está
presentada e non a vou a retirar, sometémola a votación e listo.
Sra Iglesias Lema: me permite decir una cosa, me gustaría decir porque en declaraciones que hizo a
la radio a la ser, a la pregunta del locutor si la oposición se había puesto en contacto con el, el día de
la comisión del Pos, quiero decir publicamente que IXCee se puxo en contacto con el compañero
Hermida, lo llamé varias ocasiones, el día de la comisión, luego me dijo que no me podía contestar por
wassap y yo le contesté al wassap y el lo tiene, y se habló antes de empezar la comisión, me molestó
que dijese que no nos habíamos puesto en contacto con el, decir que IXCee en su momento se puxo
en contacto con el.
Sra Díaz Mejuto: en esa comisión tanto yo como mi compañera tambien mostramos y le dijimos a Juan
que lo sentíamos y que de verdad que para cualquier cosa y eso fue antes de comenzar la comisión
tanto yo como mi compañera.
Sr Domínguez Louro: si se me permite tamén moi breve, este mundo está necesitado de empatía eu
intento tela co concelleiro Juan Hermida e téñoa, son consciente que a situación del esta semana de
atrás non foi para nada cómoda e seguramente non o está sendo polo tanto solo lle pido o compañeiro
que teña un pouco de empatía con nos tamén porque cando fai esas declaracións e deixa entrever
que ten que ver con tema político as miradas vanse centrar na Corporación e cando deixa ver que é
por unha moción de censura, dame exactamente igual o que sexa ou deixe de ser, solo pido que
entenda, esa empatía que eu asumo para con el, que a ten que asumir el para con nos e entenderá o
que nos lle dicimos e polo resto nada mais, si nalgún momento necesita da axuda do BNG e ten esas
probas para denunciar alguén que teña que ver coa política non teña duda, o acompañamos a Vde a
axudalo a presentar esa denuncia ou o que sexa, pero mentres, deixemos que traballen as FCSE
cuidémonos todos, cuidese Vde e familia e que todo remate o antes posible para que poidamos seguir
co que viñemos a este Pleno, facer política e deixar o resto para outras cousas.
Sr Hermida: respecto o que dicía a Sra Iglesias o locutor preguntoumo polos últimos días, dixen
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simplemente non, entendía na última semana, claro esto desde o 20 de xaneiro ata a semana pasada
que foron as declaracións na última semana, non din mais declaracións, agradezo o ofrecemento de
todos os compañeiros e sin mais nada pediría que as FCSE están traballando nelo e xa darán unha
razón o que reconozo e que non é de bo gusto para nadie e non llo desexo o enemigo mais grande
que teña persoalmente porque é un trauma bastante grave. Con esto remato.

(FECHA: 07/03/2022 11:33:00)

Sra Díaz Mejuto: Los hechos estan en investigación y será la justicia que diga lo que tenga que decir y
nos vamos abstener.
Sométese á votación a moción e resulta aprobada con 5 votos a favor dos grupos políticos
PSOE e Mixto, absténdose o resto da Corporación (o grupo político IXCee e BNG non proceden
á votar).
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7. Rogos e preguntas.
Sra Díaz: queremos saber si nos podía decir la fecha de la última desratización porque vecinos de las
mediaciones del mercado se quejaban de problemas con la ratas.
Sr alcaldesa: Hace quince días se llamó por teléfono a la empresa que nos hace estos trabajos, ellos
ya hacen un seguimiento, cuando llama algún vecino por caso puntual se les llama.
Sra Díaz: Cada cuanto tiempo las hacen?
Sr alcaldesa: En verano, ahora por el tiempo también a veces llaman.
Sra Díaz: No hay una periodicidad?
Sr alcaldesa: Ellos también tienen, por ejemplo en agosto siempre lo hacen, en enero tambien y
despues según se vaya llamando y dependiendo de las circunstancias, porque este invierno es atípico.
Sra Díaz: Los vecinos del Son nos preguntan si hay algún avance con las pluviales desde la comisión
del Pos.
Sr alcaldesa: Están con los estudios técnicos
Sra Iglesias Lema: queríamos saber si, nun dos últimos plenos que tivemos, o Sr Antonio Domínguez
preguntoulle polo centro comercial e dixo que o 18 de decembro tiña unha reunión co xerente, si nos
pode contar algo do que pasou nesa reunión.
Sra alcaldesa: Esa reunión non se celebrou, chamaronme e dixeronme que non podía ser o final
presentei, requerinlle por escrito a convocatoria da xunta ordinaria que ten que facer de propietarios,
dende o ano 2019, 2020 e 2021 non nos dou as contas, contestaronme por escrito que iban a facer en
marzo, o mesmo tempo estamos revisando as cantidades que nos debe Capitol Center, mais outros
Demacais que debe dous anos, e outros comercios, fixemos reclamacións por escrito dende o
concello para que procederan o pago e si non pagan iremos a reclamación xudicial.
Sra Iglesias: con respecto a dous traballadores, algún mais, tema da recollida do cartón que vai
turnando a varios traballadores, por ejemplo o tema do xardiñeiro que sabemos ten moito traballo é
necesario que un traballador como este teña que ir a recoller o cartón unha vez a semana todas as
tardes.
Sra alcaldesa: Tiven varias reunións con eles, eles organizan o traballo, como outras veces outros
traballores lle axudan o xardiñeiro no seu traballo se coordinan e axudan entre eles, non é unha orde
expresa eles se organizan para facer o traballo
Sra Iglesias Lema: Respecto a praza que acaba de sair do pavillón polideportivo, está solo para eso
porque tamén está recollendo cartón.
Sra alcaldesa: Está para polideportivo e outras tarefas que sexan de servizos, que teñen a coletilla na
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RPT que poden facer outro tipo de traballos, se están organizando, son poucos e organizanse entre
eles para colaborar nas diferentes tarefas da mesma maneira que se ten que ir algún axudar o
polideportivo nunha siutación puntual tamén van, están organizandose eles.
Sra Iglesias Lema: Hai unha coletilla no convenio?
Sra alcaldesa: Na RPT aparece unha coletilla que poden realizar outros traballos noutras tarefas
sempre que sexan de servizos múltiples.
Sra Iglesias Lema: Respecto as traballadoras de limpeza de dependencias tamén hai esa coletilla no
prego porque o que está na praza de abastos vemolo recollendo a basura.
Sra alcaldesa: No no no no ten outro contrato con outra empresa, aparte eu neso non me poño, eles
estan traballando en dúas empresas creo.
Sra Iglesias Lema: El traballa en duas empresas?
Sra alcaldesa: Ten dous contratos creo, ou tiña agora neste momento tampouco o sei fixo, eu non son
a xefa de persoal deses traballadores entón non o sei.
Sra Iglesias Lema: Vde é a alcaldesa
Sra alcaldesa: En concreto, non sei neste momento si se terminou ou non, estaba limpando en
Servicios dos Concellos Galegos no tema do mercado e logo estaba traballando para empresa que
leva a limpeza de dependencias.
Sra Iglesias Lema: Repecto a unha traballadora do Colexio Euxenio López que tamén bueno non sei
como está o prego, antes o último prego, estaban unica e exclusivamente ali e collían vacacións no
verán, en concreto unha traballadora que en algunha ocasión foi limpar a praza abastos.
Sra alcaldesa: Non sei, a encargada do contrato de limpeza e Enma
Sra Trillo: a empresa organiza o su traballo, o mellor nalgún moemento tuvo necesidade dunha hora e
non o sei, a empresa é quen ten que organizar o seu traballo.
Sra Iglesias: Vde supervisa o contrato.
Sra Trillo: Si pero si no colexio están as súas horas.
Sra Iglesias Lema: Entón fai mais horas das que ten no contrato, porque aumentaronlle o contrato logo
para ir a praza de abastos?
Sra Trillo: No, o que pasa é que a empresa organiza entre eles, o mellor nun momento dado tuvo que
non si falar con algúen e organizanse entre eles.
Sra alcaldesa: pero si a traballadora, por lóxica por sentido común está traballando no colexio Euxenio
López, e fai horas noutro sitio supoño que lle pagaran as horas e será un acordo que teña coa
empresa, non sei.
Sra Iglesias Lema: Estou preguntando
Sra alcaldesa: Por sentido común si fai mais horas lle pagaran mais, nada mais, sinon diga en
concreto e lle pregunto en concreto a empresa.
Sra Iglesias Lema: Estou preguntando si me resolve a duda.
Sra alcaldesa: Si fai eso é porque a veces se sustitúen unhas a outras, cando están de vacacións de
baixas, fan as horas correspondentes é unha cuestión de organizción da propia empresa e acordo
entre empresa e traballadores.
Sra Iglesias: Con respecto como xa inauguraron a casa do maior, ou estuvo aberta o público, xa deron
de alta o boletín como estaban sen luz.
Sra alcaldesa: Si pode pasar polas oficinas e mirar toda a documentación.
Sra Iglesias: Estou preguntando si está dado de alta o boletín
Sra alcaldesa: Está toda documentación nas oficinas do concello
Sra Iglesias: Aqui en algún pleno o compañerio do PP Antonio Domínguez tamén lle preguntou.
Sra alcaldesa: E lle dixen o Sr Domínguez o mesmo que lle digo a Vde, poden vir o concello e
comprobar toda documentación.
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Sra Iglesias: Si pero Vde o compañeiro decíalle que en Caneliñas había cuadro e non había
Sra alcaldesa: Hai cuadro en Caneliñas poden mirar a documentación.
Sra Iglesias Lema: O cuadro está.
Sra alcaldesa: Está dada de alta, non decir cousas que non son certas, pode vir Vde a comprobar a
documentación e xa está, está aí a documentación.
Sra Iglesias: O que lle digo e vou a acabar porque a Vde deixeille acabar e pido o mesmo no cuadro
enganchan dous ou tres automáticos diferenciales e teñenos casi todos puentados poque lle salta a
luz.
Sra alcaldesa: Non hai ningún puenteado.
Sra Iglesias: Si podo acabar
Sra alcaldesa: Non hai cadro puenteado, é unha falta totalmente de respeto, consideración e de
verdade as cousas que están decindo, foi a mirar o cuadro ou simplemnete llo comentaron porque
Vde non creo que fora miralo.
Sra Iglesias: Vde sabe o que fago eu?
Sra alcaldesa: Eu preguntollo foi Vde a mirar a cuadro?
Sra Iglesias: Eu tamén paseo bastante e polas aldeas
Sra alcaldesa: Pois pasee
Sra Iglesias: De noite,
Sra alcaldesa: Eu de noite tamén vou de noite, de madrugada.
Sra Iglesias: Despois tamén como está como Vde fixo unha aposta polo aforro enerxetico non entendo
agora que esta reutilizando as luces vellas en Pereiriña na pista por debaixo do cruceiro ata escola de
pereriña e tamén ata casa de Teodoro pareceme ben que poña luz pero que poña as vellas cal é o
aforro enerxético
Sra alcaldesa: Están colocadas provisionalmente porque ainda se formalizo agora o contrato e se van
a cambiar por Led, son de forma transitoria porque se sacaron de un lado e se puxo noutro porque
reclamaron os veciños logo se poñerán a Led Sra Iglesias nada mais.
Sra Iglesias: Non se enfade, Vde é a alcaldesa ten que dar explicacións. Respecto a que agora traen
unhas exposicións porque fai un tempo quería preguntar fun a biblioteca e tiñan unha exposición pero
non puiden ir a sala de atrás porque era un luns e estaba pechada, parece que daban clases de 10 a
12 para embarazadas esto é habitual?
Sra alcaldesa: No, no foi unha cuestión puntual que solicitaron desde o hospital, unha sala próxima o
hospital, para que poideran facer as embarazadas foi unha cuestión puntual.
Sra Iglesias: Pero si hai unha exposición?
Sra alcaldesa: Foi un día tampouco pasa nada.
Sra Iglesias: A todo esto tamén está moi ben axudar colaborar dar servizo, cando cambiou polo tema
dos test para casa da cultura, está ben que si é polo frío alí fai mais frío tamén darse conta que na
casa da cultura hai actividades culturais que hai moitos nenos que van escola de música, xente maior
ler o periódico, xente que prepara oposicións e non pode ser a casa de cultura un hospital e chega un
momento que moita xente se sentía mal poque van facer a proba e non sabe si son positivos ou
negativos pero outra que sabe é positivo, esto xa pasou esperemos que pase pero non é normal que
esto vaia para casa de cultura porque está para outro tipo de actos, a xente gardaba distancia as colas
eran inmensas e si falamos de frio como veña de sur estaban peor, dito queda si pasa outra vez. Para
xente non era moi agradable estar na casa da cultura.
Sra alcaldesa: Hai situacións de emerxencia que require buscar unha solución, a veces, estamos
nunha situación agora estamos saíndo, hubo que adaptarse a solucións a determinados problemas eu
xa sei que non é do seu agrado.
Sra Iglesias: No no non poña na miña boca palabras que non dixen, a min pareceme maravilloso o
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servizo que se dou na Cruz Bermella, pero si é polo frío e choiva, as colas aqui chegaban o centro
comercial e no hall de entrada que cabían 5 ou 6, é tapar o raposo con fieitas e do sur facía mais frio e
si chove é peor , non diga Vde que a min non me iba gustar, para nada, paréceme maravilloso.
Sra Trillo: Vde foi facer algunha proba, porque eu fun e estabamos 3 persoas separadas e tampouco
había tanta cola, non sei cantos días foi, pero estabamos separados.
Sra alcaldesa: un dato importante o Concello está tamén en obras, vale?
Sra Iglesias: Vale, pois nada mais polo noso grupo.
Sr Domínguez Louro: un par de cousiñas, no axexo subvencións do 2021 ía o atlético Pereiriña con
cero euros pero logo o final do ano cando se lle pediu a documentación os demais clubs o atlético
Pereiriña non se lle pediu que xustificaran nada e cos cero euros quedou, neste ano volve a pasar
pero bueno, este ano ainda está por vir, porque non se implementou non se lle deu subvención, non
pasou esa cantidade de cero a algo.
Sra alcaldesa: a cantidade da cero porque para poder, o tema das cantidades se pode facer unha
modificación, aprobado o anexo de subvencións, doutras partidas de subvencións se lle pode asignar
unha cantidade xa llo expliquei o presidente.
Sr Domínguez Louro: Eso xa o falamos en xaneiro de 2021, rematou.
Sra alcaldesa: Durante o 2021 non se solicitou subvención por parte do atlético Pereiriña e creo que
segun os datos que me deron dende departamento deportes lle costaba xustificar a subvención dende
a deputación, si necesitaba cartos no 2021 non consta por rexistro entrada petición de axuda.
Sr Domínguez Louro: Non se trata de pedir axuda, tratase que en xaneriro de 2021 quedou en que esa
cantidade acrecentaría o que fose posible e necesario.
Sra alcaldesa: Claro
Sr Domínguez Louro: Non se fixo
Sra alcaldesa: Porque non houbo solicitude de cantidade, é mais, estou decindolle que lle costou
xustificar a subvención da deputación.
Sr Domínguez Louro: Eso non é asi, porque os gastos da subvención da Deputación non teñen
absolutamente nada que ver con gastos que se podrían xustificar no concello, son dúas partidas
diferentes.
Sra alcaldesa: Que fagan a solicitude correpondente, co coste que necesita e mirarei como se pode
modificar.
Sr Domínguez Louro: No 2022 pero no 2021 non se fixo e quedouse de facer, nada mais. Cando se
pediu os demais clubs documentación, non se lle pediu.
Sra alcaldesa: Si non tiña cantidade ningunha
Sr Domínguez Louro: Hai que asignarlle, tería que asignar Vde.
Sra alcaldesa: Terá que solicitar unha cantidade
Sr Domínguez Louro: Como vamos solicitar unha cantidade?
Sra alcaldesa: Claro, necesitamos de subvención 600 euros, 1000 euros e logo verá o que ser pode
dar en función da xustificación, as outras xa están designadas dende a anterior lexislatura polas
cantidade anteriores, agora, si quer unha cantidade que solicite unha cantidade e miramos donde se
pode sacar.
Sr Domínguez Louro: Vde en xaneiro de 2021 quedou en incrementar esa partida, pq tiña que estar no
anexo de subvencións, quedou de incrementala no que poidese, e o atlético Pereiriña non foi
comunicado en ningún momento que tiña que xustificar nada, nin que lle ían a dar 0, 5 ou 10, non foi o
que se acordou para aprobar ese anexo de subvencións.
Sra alcaldesa: Esa é a sua opinión está ben que estamos facendo politica e estamos nunha sesión
plenaria, un exemplo, cando unha asociación de Brens solicitaron uns cartos para unhas obras,
solicitaron a subvención cunha cantidade e trouxose a modificación correspondente para asignar,
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digolle tendo unha asignación 0 pode solicitar a cantidfade que considere e se mirará de donde se
pode facer a modificación presupostaria para poñer a cantidade dentro das posiblidades que se poda
facer.
Sr Domínguez Louro: Eso non foi no que se quedou en xaneiro de 2021
Sra alcaldesa: Vale como Vde queire, cando expliquei en xaneiro se puxo cero expliquei o mesmo que
o Sr presidente o que pasa que Vde non quer entender o presidente entendeu a primeira.
Sr Domínguez Louro: Non Sr
Sra alcaldesa: Digolle unha cousa a min a xente me entende perfectamente todo cando ven, non hai
ningun problema que non entende é a oposición.
Sr Domínguez Louro: Non Sr quizas porque non estamos a altura como di Vde na prensa, está claro,
non se lle dou e punto, espero que para o 2022 sexa así.
Sra alcaldesa: Vde é secretario do atlético pereiriña?
Sr Domínguez Louro: Son secretario do atlético pereiriña.
Sra alcaldesa: Vale perfecto,
Sr Domínguez Louro: Non hai ningún problema por iso?
Sra alcaldesa: Solo pregunto, non sabía si era ou non
Sr Domínguez Louro: Ten a documentación no concello pode vela perfectamente
Sra alcaldesa: Os cargos dos directivos non suelo mirar
Sr Domínguez Louro: En canto o alumeado publico onte estaba encendidio as 7 da tarde dende San
Xose de Pereiriña a entrada de Cee a plena luz do día.
Sra alcaldesa: Están en obras e facendo comprobacións
Sr Domínguez Louro: As 7 da tarde non
Sra alcaldesa: As 7 a veces 8.30 e 9 da noite, a veces vou as 9 da noite e ainda están traballando
Sr Domínguez Louro: Hoxe as 9 da mañan na recta de Lobelos estaba toda recta encendida
Sra alcaldesa: Estarán comprobando tamén
Sr Domínguez Louro: Non tome esto como un ataque, digolle que pode haber problemas no tema de
encendido e mande os electricistas revisalo, non é un ataque pero o precio que vai a luz, nada mais é
imposible que se revise toda luminaria dende San Xosé de Pereiriña ata entrada de Cee, porque si se
está revisando será por tramos, non o tome coma un ataque, tomeo coma a constación dunha
realidade que eu observei e llo estou decindo.
Sra alcaldesa: Neste momento, hai varios contratos de iluminación incluso con diferentes empresas
que están traballando en diferentes cadros, e pode parecerlle increible que esten en varias zonas
iluminadas cando o mellor están traballando duas empresas.
Sr Domínguez Louro: Pero dase a casualidade que unhas xa están cambiadas de baixo consumo
Sra alcaldesa: Están cos cadros
Sr Domínguez Louro: E outras son das antiguas, si está todo ben, está todo ben
Sra alcaldesa: Pode que esten as luminarias cambiadas pero tamén ten que cambiar os cadros
Sr Domínguez Louro: Os cadros non se cambian coas luminarias encendidas
Sra alcaldesa: Pero se comporba
Sr Domínguez Louro: Se comproba si están encendidas
Sra alcaldesa: Vale, algunha cuestión mais?
Sr Hermida Fandiño: eu solo queria preguntar, tanto no concello como no goberno puxeron en
coñecemento que houbo unha reunióno outro día en Pereiriña non puden asistir, non sei si asistiu
algún dos presentes, sobre os eólicos e teño constancia que queren facer outra por parte das
empresas, non sei se deron coñecemento o concello, o goberno ou non.
Sra alcaldesa: mire, o unico que sei é que solicitaron a chave, un veciño de Pereiriña para ter unha
reunión é o que sei non sei mais si houbo mais, hoxe solicitaron outra vez me están comentando, de
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novo a chave para Pereiriña outra vez, para ter alí unha reunión, a min non ma solictaron
personalmente, viñeron o concello solicitaron a chave para ter alí unha reunión non sei de que e a
reunión.
Sr Hermida: Eu comentaballe porque como hai as suspicacias estas de que as empresas andan
primeiramente visitando os veciños.
Sra alcaldesa: no concello, me preguntaba o Sr Dominguez Louro nunha entrevista na radio voz no
concello non hai documentación nin constancia con relación a este posible parque que hai unha
consultora que decia o Sr Domínguez Louro que estaban por aí tendo reunións, non hai constancia
deso, en calquer caso lle comentei algún veciño que si hai calquer tipo de dúbida ou problema vai
haber un aseroramente polo Conclelo a través da Deputación, eu constancia non teño ningunha agora
si están facendo esas reunións que polas diferentes parroquias pero ven os veciños pedir as chaves,
en todo caso aseramento por parte do concello se lle vai a poñer a calquera dúbida que teñan pero
non teño constancia de nada de documentaicón algunha non sei si vai adiante ou si non vai adiante,
en todo caso é o que sei , non sei si o Sr Domínguez Louro sabe algo mais como fixo a pregunta o
outro día.
Sr Domínguez Louro: Eu o que sei é a pregunta do outro día, sabemos desa antena de San Pedro
Martir e se preguntou no seu dia e Vde dixo que era para dous aeroxeneradores, posible dous mais e
a partir de aí apareciu o megaparque de Sembra que tamén se falou das alegacions que pedimos que
as mostre nas redes sociais e Vde non o fai e raíz dese megaparque porque xa non depende da
Xunta, vai mais ala dos 50000 watios, os comisionistas das empresas das consultorias e demais,
porque quen move esto non son as empresas que o final queren por aí os parques industriais eólicos,
detrás hai fondos buitre de Katar e EEUU, entón, a raíz do tema de Sembra e vendo que moitos dos
emprezamentos dos postes das torres non son posibles estiveron sondeando outras posiblidades
como o monte Lires, Canosa e demais indo as casas dos veciños a falar con eles, movense
perfectamente, son xente de aqui e saben a donde ir, as consultorias de Santiago tocan a xente de
aqui que ten fios para poder falar ca xente, eso polo parque de Sembra, e agora que esa reunión da
que fala o compañerio Hermida celebrouse fai dous sábados na Escola de Pereiriña, descoñezo si
volven ou non pero é para outro parque iría dende San Pedro Martir ata o monte de Ameixenda co cal
todos os que estamos nos damos conta sin pensalo moito mais que si vai adiante quedamos rodeados
de eólicos, con esperpentos coma mamotrecos a 600 m das casas en Ruíbo por exempolo, entón esa
é a realidade, creo que debemos de facer o posible e así llo dixen na pregunta debemos facer o
posible para que a península de Fisterra-Cee-Corcubión quede libre de eólicos porque o motor
económico que é importantísimo para a zona, o turismo, vaise ver moi resentido si todos eses parques
van para adiante, por non falar dos poucos beneficios que van deixar e das inmensos problemas que
vai a dar a veciñanza que estamos redactando un PXOM que vai tardar anos ainda en aprobarse
seguramente, pero ese PXOM vai valer de moi pouco no rural si esto todo vai para adiante, está claro
que vamos ver medrar moi pouco as aldeas e incluso o pobo si todo isto vai adiante, entón esa é a
realidade neste momento, debemos de tomar cartas no asunto.
Sra alcaldesa: para aclarar unha cuestión, respecto o que ten a antena, como xa comentei e contestei
polos medios de comunicación, está unha antena medindo o vento, aí teñen un contencioso que
posiblemente non vai adiante a colocación de eses xeneradores, respecto o tema que acaba de decir
Lires, Canosa están fora do plan básico eólico da Xunta, non poden poñer a día de hoxe nada, salvo
modificación con moratoria que non vexo opción nin posiblidade ningunha a parte o tema do parque de
Sembra, que é do ministerio de transición ecolóxica, eses tamén se estan reunindo,
Sr Domínguez Louro: o de Sembra, está falando individualmente cos veciños non fixo reunións coma a
outra consultora da que fala Juan, está facendo tocando os veciños directamente, en canto que Lires e
Canosa está libre,
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Sra alcaldesa: A día de hoxe está libre.
Sr Domínguez Louro: Pero sabe que eso se cambia a golpe de chasquido de man, de dedos, a
realidade é esa porque mo comentaron os veciños que foron falar con eles , xente que ten
propiedades nos montes de Lires e Canosa e si se mira nun plano, enlace co parque de Sembra e
parte xa de Fisterra, Padris e compañía, montes cara Sardiñeiro que enlaza cos de Cabaleriza, é o
modos operandi desa xente, para min xa digo que é terrible o que está pasando e da maneira que
estan tratando a veciñanza así de claro o digo están abusando da xente, enganando a xente e
facendolle trampas o solitario sin duda ningunha abusando da confianza da xente e promentendo
mares e moreas cando o que deixan é destrucción e pobreza porque está claro que ningún concello
está subindo de poboación por ter parques eólicos industriais que ademais deixan unha área enorme
de afectación donde esas propiedades quedan rexistradas e xa veremos que pasa a largo plazo
porque despois teñen moito que decir, siguen sendo das persoas individuiais pero afectadas polo que
diga esa empresa, xa veremos que pasa nun futuro próximo, é algo importante, seguramente como
estamos notando, vamos a notar un incremento no pago da factura da luz do Concello enorme, como
xa decía, o mellor nun 30 ou 40% o que é preocupante para as arcas do concello proque o final
pagamos todos, todos eses muiños ningun vai contribuir a disminuir esa factura e me parece un efecto
de conolización total e absoluta polo tanto o BNG está moi preocupado por este asunto e polas
maneiras que ten de tratar este tema esta xente e cremos que debemos de obrar e mostrarnos
belixerantes con eles para que non fagan o que queiren como fixeron noutros lados porque ou vivimos
dunha cousa ou da outra, un exemplo e remato, en Lires non estamos afectados porque non hai
ningún eólico, a ninguen se nos ocurriu que o parque eólico de Muxía podía afectarnos pois todos
sabemos que baixando para lires o que primeiro ves agora son 3 eólicos que son de Muxía pero nos
afectan directamente a nos, cun impacto visual enorme e tamén afecta a vida da xente de Lires que
dependendo donde ven o aire sufren os problemas de contaminación acústica e eso multiplíqueno
polo que pode pasar e algo que nos decía moita xente no verán, moito turista que non viñan aqui a ver
eólicos senón polo contrario senón irían a outros lados, esa é a realidade neste momento e compre
por todo o interese para pararlle os pes a esta xente.
Sra alcaldesa: soamente para rematar dicir que o concello de Cee todos os veciños que o precisen
van a ter asesoramento especializado respecto a esta materia dos eólicos, por esa parte trasladar
simplemente unha mensaxe de tranquilidade, que o de Sembra nun principio non pode ir adiante,
haber o resultado das alegacións con respecto a esta nova consultora que esta falando o Sr
Domínguez Louro, pois traterei de averiguar algo sobre elo, e o que pretenden en sí, si se pode levar
ou non a cabo tendo en conta que pola xunta igualmente existe unha moratoria e respecto o que me di
do vento, está nun contencioso, entón é dicir é unha situación preocupante pero non alarmante, non é
unha cuestión tan, é preocupante pero non tan alarmante como quer trasladaro Sr Domínguez Louro
Sr Domínguez Louro: Eu non quero trasladar absolutamente nada, para min é alarmante porque a
min non me apetece vivir rodeado de aeroxeneradores de 200 m de altura e gustaríame que as miñas
fillas poidesen vivir aqui e non marchar a outro sitio para poder disfrutar dunha vida normal, claro que
estou preocupado nese aspecto e o peor de todo é que non nos deixan aboslutamente nada aqui,
deixanos miseria e catro pesos para catro e miseria para todos os demais, hai un empresario de Cee
que non vou dar o nome o que lle expropiaron en Muxía e está en conficto con eles en xuízo porque
non lle pagaron absolutamente nada do que lle expropiaron, non do que lle teñen que pagar, do que lle
expropiaron que non obten ningun carto anual que recibir nin tan siquera lle pagaron as expropiacións,
estamos ante auténticos delincuentes e eso é o que estamos tratando de dicir a xente, que non se fie
desta xente porque non están mirando por nada, están mirando por eles nada mais e polos fondos
buítres Katarís e estadounidenses e xa temos abondo cos de ferroatlántica non quero ser alarmante
nin nada, poño enriba da mesa que creo que é un problema moi grave, e está aí, cada un que tome as
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súas decisions e saque conclusións, pero nada que non sexa realidade estou contando.
Sr Pérez Martínez: estuvose falando aqui do colexio Euxenio López polo que vexo ainda se chama
Euxenio López, non se quedou fai meses de mandarlle unhas propostas para cambio de nome o
claustro do colexio?
Sra alcaldesa: si
Sr Pérez Martínez: Mandouselle?
Sra alcaldesa: Teño unha reuniòn para semana que ven co Anpa e a directiva.
Sr Pérez Martínez: Xusto a semana que ven.
Sra alcaldesa: Si que causalidade
Sr Pérez Martínez: Cantos meses van dende que tuvemos esa comisión e non se lle comunicou nada.
Sra alcaldesa: Si se comunicou e falei ca directaroa
Sr Pérez Martínez: Pola calle
Sra alcaldesa: Falei coa directora estaba a concelleira de servicios sociais e se trasladou todo o que
pasou en esa comisión.
Sr Pérez Martínez: A ver si a próxima vez que falemos do colexio de el a ver si non se chama Euxenio
López.
Sra alcaldesa: Teñen que facer a proposta e votar aqui
Sr Pérez Martínez: Vde ten que cumplir co seu traballo
Sra alcaldesa: Xa cumplo con creces
Sr Pérez Martínez: Cantos meses hai que tivermos esa comisión?
Sra alcaldesa: Cumplo co meu traballo con creces, cumpla vde co seu
Sr Pérez Martínez: Vale vale
Ás 21:22 horas non hai máis asuntos que tratar. Por orde da Presidencia, levántase a sesión, da que
se estende a presente acta, da que eu, secretaria, dou fe.
A secretaria, Rocío Hermida Cancela

CVD: 6MxLASfVtbHI/SxkLgXJ
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