
 

 

ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORDINARIA (http://sede.vilagarcia.gal) 
CELEBRADA  O  DÍA   23 DE MARZO DE 2018 

Sras./Sres. Asistentes: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. ALBERTO VARELA PAZ 

 

CONCELLEIRAS/OS 

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

DONA PAOLA MARIA MOCHALES 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO 

DONA SONIA OUTÓN CASAL 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA LUZ Mª ABALO PÉREZ 

DONA ROCÍO A. LLOVO DEL RÍO 

DONA ELENA SUÁREZ SARMIENTO 

D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ 

DONA ANA Mª GRANJA GUILLÁN 

D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE 

DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL 

D. MANUEL MÉNDEZ VARELA 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 

DONA MARÍA MOSQUERA LEAL 

D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ 

DONA LUCÍA CESAR VELOSO 

D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA 

D. MIGEL ALVES LAGO 

 

SECRETARIA  

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 

INTERVENTORA 

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ 

 

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, 

sendo as 19:00 horas do día 23 de marzo de 

2018, 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 

ao abeiro do disposto no Art. 4.1.a) do 

Regulamento Orgánico do Pleno deste 

Concello.Retrasouse o comezo da sesión pola 

celebración da misa funeral pola finada 

empregada municipal Dona Margarita F. López 

Costoya.  

 A  continuación  procédese  a  trata-los 

asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día: 

1. Aprobación, se procede, das actas das 

sesións anteriores de datas 22 e 24 de 

febreiro de 2018 . 

2. Toma de coñecemento dos Decretos da 

Alcaldía emitidos no mes de febreiro de 

2018. 

3. 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. 

4. Aprobación, se procede, da Proposta da 

Alcaldía, de modificación da composición 

das Mesas de Contratación a raíz da nova 

Lei de Contratos do Sector Público (Lei 

9/2017, de 8 de novembro). 
5. Aprobación definitiva, se procede, do Estudo de Detalle para o reaxuste de aliñacións na 

Avda. Rodrigo de Mendoza nº 57-59, promovido por D. Manuel Varela Domínguez en 

representación de VOUSAMA, S.L. 

6. Aprobación, se procede, do Orzamento Xeral do Concello e da FPSDM para o exercicio de 

2018, anexo de investimentos, operación de crédito que o financia e teito de gasto non 

financeiro, Así como o cadro de persoal, relación de postos de traballo, e convocatoria 

procedemento de promoción interna. 

7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do BNG, sobre 

recuperación dos dereitos e do emprego na Administración de Xustiza. 

8. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP, sobre 

“Peticións veciñais sobre obras e seguridade cidadá no Piñeiriño”. 

9. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno. 

10. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia. 

11. Rogos e preguntas. 

12. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión. 

 

 

- Antes de comezar a sesión gárdase un minuto de silencio pola finada empregada 

municipal Dona Margarita López Costoya. 

 

 



 

 

1.APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES DE DATAS 22 E 24 

DE FEBREIRO DE 2018 ..- Polo Sr. Alcalde pregúntase se hai algunha proposta de rectificación 

das actas correspondentes ás sesión plenarias ordinaria de 22 de febreiro e extraordinaria e de 

honra de 24 de febreiro de 2018  

 

Non habendo ningunha proposta de rectificación quedan aprobadas por unanimidade. 

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=1 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 
2. TOMA DE COÑECEMENTO DOS DECRETOS DA ALCALDÍA EMITIDOS NO MES DE 

FEBREIRO DE 2018.:  Pola Secretaria dáse conta ao Pleno da Corporación dos Decretos 

emitidos pola Alcaldía:  

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE DATAS ANTERIORES:  

3 Aprobación relación de facturas 

1 Aprobación de expediente extraxudicial de créditos nº 05/REC/2017 

1 Aprobación de expediente de modificación de saldos iniciais nº 3/MSI/2017 

1 Anulación liquidacións emitidas por dereitos de exame 

1 Aprobación de expediente de modificación de créditos de transferencias de créditos de 

persoal 

1 Recoñecemento de obrigas 

1 Aprobación de liquidacións cargos xerados no mes de xaneiro 

  

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DO MES DE FEBREIRO DE 2018:  

Nº DESCRICIÓN 

1 Aprobación gasto correspondente ás aportacións ao Plan de Pensións 

2 Inscrición de Asociación en rexistro municipal de asociacións 

1 Concesíon de renuncia a licenza para obra maior 

1 Concesión de desestimento comunicación previa obra menor 

2 Concesión de legalización de obra menor 

3 Concesión de licenza de obra maior 

12 Aceptación de comunicación previa e documentación obra menor 

2 Concesión de licenza para acometida e conexión á rede municipal de auga 

1 Concesión de licenza para canalización de gas 

1 Concesión de licenza para instalación de terraza 

1 Efectuar comunicación de créditos a Administración Concursal 

1 Requirimento concesión prazo para solicitude de título habilitante 

1 Orde retirada mamparas que forman parte da terrada de establecemento de hostalería 

1 Estimar parcialmente as alegacións presentadas e incoar expediente de reposición da 

legalidade urbanística 

4 Incoar expediente de reposición da legalidade urbanística 

1 Arquivar expediente de reposición da legalidade urbanística 

1 Arquivar expediente orde reparación muro en mal estado 

1 Orde concesión prazo para solicitude de licenza de legalicación 

1 Requirimento para que solicite licenza municipal de obras 

3 Orde concesión de prazo para axustar obras a licenza concedida 

2 Declaración de clausura ou peche de actividade por carecer de licenza municipal 

1 Autorización musica ambiental con motivo de inauguración de establecemento comercial 

1 Declarar ineficaz a comunicación administrativa municipal para desenvolvemento de 

actividade 

1 Imposición de multa por infracción de horario de peche de establecemento 

11 Nomeamento de funcionario/a interino/a 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=1


 

 

1 Orde asignación de tarefas e funcións a Axente Policía Local sen restrición de arma 

regulamentaria 

1 Orde asignación de tarefas e funcións a Axente Policía Local con restrición de arma 

regulamentaria 

1 Aprobación bases selección de traballadores/as desempregados/as Programa Plan de 

Obras e Servizos Municipais 2018 

7 Constitución de tribunais para selección de traballadores/as desempregados/as Programa 

Plan de Obras e Servizos Municipais 2018 

1 Concesión de gratificación especial por substitución de traballo de categoría superior 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina de Servizos en xornada nocturna 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina de Servizos en domingo 

4 Realización de trámite de audiencia en relación con ausencia inxustificada do posto de 

traballo 

1 Dedución proporcional de haberes por ausencia inxustificada a empregados/as 

alumnos/as do Obradoiro de Emprego 

1 Orde aboamento paga extra devengada a empregada declarada en situación de 

incapacidade permanente 

3 Devolución de ingresos por pago duplicado e compensación con débitos pendentes de 

pago 

17 Concesión de fraccionamento de débeda 

1 Compensación de oficio de débitos e créditos 

2 Orde de pago de facturas 

2 Declaración de prescrición de infracción de tráfico 

7 Declaración de sobresemento das actuacións en expediente sancionador de tráfico 

17 Imposición de sanción en expediente sancionador de tráfico 

18 Desestimación de alegacións en expediente sancionador de tráfico e imposición de 

sanción 

2 Iniciación de oficio de expedientes sancionadores de tráfico 

5 Inscrición de can no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos 

1 Baixa da inscrición de can no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos 

1 Anotación esterilización de can en Rexistro municipal de animais potencialmente 

perigosos 

1 Concesión de licenza para tenza de animais potencialmente perigosos 

5 Orde representación e defensa intereses do Concello exercida por Letrado en 

procedemento xudicial 

3 Aprobación de expediente de modificación de créditos de transferencias de créditos 

1 Aprobación de expediente de modificación de créditos de xeración de créditos de 

natureza non tributaria 

  

TOTAL: 162  

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=2 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 
3. 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 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=1


 

 

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. 

 

Non figura presentada ningunha solicitude de participación cidadá. 

   

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=3 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 
4. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PROPOSTA DA ALCALDÍA, DE MODIFICACIÓN DA 

COMPOSICIÓN DAS MESAS DE CONTRATACIÓN A RAÍZ DA NOVA LEI DE CONTRATOS 

DO SECTOR PÚBLICO (LEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRO).:  Dáse conta do ditame emitido 

pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 20 de 

marzo de 2018, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da Memoria da Alcaldía do seguinte teor: 

PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN E 

APERTURA DE OFERTAS NOS PROCEDEMENTOS DE LICITACIÓN. 

O BOE do 9 de novembro de 2017, publicou a lei 9/2017, de 8 de novembro, de  contratos do 

sector público, pola que se traspoñen ó ordenamento xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 

A devandita lei entrará en vigor o vindeiro 9 de marzo de 2018. 

Pola Xefa do Departamento de Contratación do Concello emitiuse informe con data 19/02/2018, 

no que da conta dos principais cambios introducidos por dita lei con respecto a regulación 

contida no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, en relación cos procedementos de 

contratación e as mesas de contratación, e que poden resumirse do seguinte xeito: 

1.- Procedementos de contratación: 

a) Desaparece o procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. 

b) Incorpórase un novo procedemento chamado procedemento de asociación para   

 a innovación. 

c)  No procedemento aberto introdúcese unha modalidade de tramitación simplificada, que 

ademais incorpora unha modalidade super-simplificada: 

c.1 O procemento aberto será, xunto co procedemento restrinxido, o ordinario e non ten 

limitacións por razón da contía. 

c.2 O procedemento aberto simplificado poderá usarse na contratación de  obras con valor 

estimado (sen IVE) igual ou inferior a 2.000.000 € e de servizos ou subministros con valor 

estimado (sen IVE) igual ou inferior a 100.000 €. 

c.3  O Procedemento aberto super-simplificado poderá usarse na contratación de obras con 

valor estimado (sen ive) inferior a 80.000 € e de servizos e subministros con valor estimado 

inferior a inferior a 35.000 € (agás aqueles que teñan por obxecto prestacións de carácter 

intelectual).  

d)  Modifícanse as contías dos contratos menores en función do tipo de contrato (valor 

estimado –sen ive- inferior a 40.000 € para os contratos de obras ou a 15.000 € para os contratos 

de subministro e servizos) e no expediente deberá xustificarse que non se está alterando o 

obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación e que o contratista 

non subscribiu máis contratos menores que individual ou conxuntamente superen a cifra 

establecida como contía máxima na lei (art. 118 da lei 9/2017). 

2.- Mesa de contratación: 

A disposición adicional segunda, apartado 7, da lei introduce cambios substanciais na 

composición da mesa de contratación nas entidades locais: 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=1


 

 

a) Prohibición de participación e emisión de informes de valoración polo persoal eventual. 

b) Posibilidade de participación residual de funcionarios interinos cando non existan 

funcionarios de carreira suficientemente cualificados e así se acredite no expediente. 

c) Limitación dos cargos electos como membros da mesa de contratación: en ningún caso, 

poderán supoñer máis dun terzo do total de membros da mesma. 

Isto último implica que a actual composición da mesa de contratación (aprobada por acordo 

plenario de data 30/7/2015) non se axusta ó novo réxime que entrará en vigor o vindeiro 9 de 

marzo, xa que actualmente os cargos electos superan un terzo do total dos membros da mesa, 

polo que procede aprobar unha nova composición da mesma, de xeito que tódolos grupos 

políticos municipais poidan participar neste órgano de asistencia ó órgano de contratación. 

Neste senso, considerase que a mellor opción para dar participación na mesa de contratación ós 

cargos electos é establecer quendas rotatorias entre todos os grupos políticos municipais, con 

independencia do número de concelleiros con que conte cada grupo, e comezando a quenda por 

aquel que ten maior número de concelleiros (PSdG-PSOE, PP, EU-IU, BNG, Somos Maioría).  

En relación coa designación dos membros da mesa de contratación hai que ter en conta que a 

competencia para designar os membros da mesma corresponde ó órgano de contratación, e que 

deberá preverse, no momento de designar os seus compoñentes, o nomeamento de titulares e 

de suplentes, xa que non é posible a delegación de funcións dun membro titular da mesa noutra 

persoa, posto que iso suporía furtar, por parte do membro que efectuase a delegación, unha 

competencia propia do órgano de contratación, e que podería dar lugar a un vicio de nulidade de 

pleno dereito dos acordos adoptados pola mesa de contratación (neste senso manifestase o 

informe 5/2011 da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma 

de Aragón e a recomendación 3/2003, da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da 

Comunidade de Madrid).   

Por último, o informe sinala a posibilidade de que a apertura das ofertas nos procedementos de 

licitación que se tramiten utilizando medios electrónicos non sexa pública, e a tal efecto sinala 

que a nova lei 9/2017 (art.157.4)  establece a obrigatoriedade da apertura da oferta económica en 

acto público, agás cando se prevea que na licitación poidan  empregarse medios electrónicos. 

Pola súa banda, o art. 159.6 d), cando se refire ó procedemento aberto super-simplificado, indica 

que “Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que 

haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.” 
O Concello de Vilagarcía de Arousa ven empregando medios electrónicos na licitación dende 

xullo de 2015 e, actualmente, son poucos os casos en que asiste algún licitador á apertura 

pública das ofertas.  

O feito de que as aperturas de ofertas no sexan públicas pode permitir ganar certa axilidade na 

tramitación dos expedientes, xa que a apertura electrónica dos sobres polos distintos custodios 

pode realizarse sen necesidade da súa presenza física no Concello, toda vez que queda 

rexistrado na plataforma de licitación electrónica cando e quen realiza as tarefas de apertura dos 

sobres e ata que o último custodio introduce as súas claves os sobres non son desencriptados 

(isto permitiría que non se tivera que agardar mentres que todos os custodios introducen as súas 

claves e as ofertas se desencriptan). Non obstante, para a toma de decisións (requirimentos de 

subsanación de deficiencias na documentación, realización de valoracións das ofertas, resolución 

de recursos, aceptación ou rexeitamento de baixas desproporcionadas, etc.) será necesaria a 

presenza física dos membros da mesa de contratación no Concello. 

Unha vez realizada a apertura dos sobres, publicarase a acta cos resultados no perfil de 

contratante do Concello, de xeito que permita ós licitadores e interesados en xeral coñecer os 

mesmos, cumprindo deste xeito co disposto no art. 63 da Lei 9/2017. 

Á vista do citado informe e, tendo en conta que os membros da mesa de contratación serán 

nomeados polo órgano de contratación, PROPONSE Ó PLENO DA CORPORACIÓN  A 

ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS coa finalidade de modificar o acordo plenario de data 

30 de xullo de 2015: 

Primeiro: Aprobar a composición da mesa de contratación, que actuará como asistente de todos 

os órganos de contratación do Concello (Pleno, Xunta de Goberno Local e Alcalde), a partir do 9 

de marzo de 2018, e exercerá as funcións indicadas no art. 326.2 da Lei 9/2017 nos seguintes 

supostos: 

* Contratos de obras de valor estimado (sen IVE) igual ou superior a  80.000 €. 



 

 

* Contratos de servizos e subministros de valor estimado (sen IVE) igual ou superior a 35.000 € 

* Contratos de concesión de servizos (todos). 

* Contratos de concesión de obra pública (todos). 

A tal efecto proponse a seguinte composición da mesa de contratación, tendo en conta que os 

membros electos non poderán supoñer máis dun terzo do total de membros da mesma. 

Composición da mesa de contratación: 
Presidente (con voz e voto):  Titular:  O Sr. Alcalde-Presidente  

    Suplente:  A Primeira Tenente de Alcalde 

Vocais (con voz e voto):  

Vocal 1:   

 Titular:  A Sra. Secretaria Xeral do Concello 

 Suplente: Técnico Administración Xeral ou Técnico de Xestión 

 Vocal 2:  

  Titular:  A Sra. Interventora do Concello. 

 Suplente:  Técnico Administración Xeral ou Técnico de Xestión 

Vocal 3:   

 Titular:  A Sra. Tesoureira do Concello. 

 Suplente:  Técnico Administración Xeral ou Técnico de Xestión 

Vocal 4:   

 Titular:  O Sr. Arquitecto Municipal. 

 Suplente: Arquitecto Técnico ou Enxeñeiro Técnico 

 Vocal 5:   

  Titular:  Un representante do grupo político  municipal, con carácter 

rotatorio. (Voceiro/a dos Grupos Políticos PSG-PSOE, PP, EU-IU, BNG e Somos Maioría. 

 Suplente:  Un representante do mesmo grupo político municipal titular. 

 (Concelleiro/grupos políticos) 

 

Secretario/a (sen voto):  Titular:  A Xefa do departamento de contratación do Concello 

 Suplente: Un funcionario/a do Concello (Departamento de Contratación. 

Segundo: Designar os representantes dos grupos políticos municipais que formarán parte da 

mesa de contratación, indicando titulares e suplentes. 

A designación concreta do vocal (titular e suplente) que representa ós grupos políticos 

municipais, realizarase con ocasión da aprobación, polo órgano de contratación, dos pregos que 

rexeran a correspondente licitación, en función da quenda rotatoria que corresponda a cada 

grupo municipal, pola orde seguinte: PSdG-PSOE, PP, EU-IU, BNG, Somos Maioría.  

Asdo.: Alberto Varela Paz 

Alcalde-Presidente 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PSG-PSOE  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG, Somos Maioría e Concelleiro non 

adscrito, din que se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da Proposta da Alcaldía, 

de modificación da composición das Mesas de Contratación a raíz da nova Lei de Contratos do 

Sector Público (Lei 9/2017, de 8 de novembro). 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  vinte votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PSG-PSOE (8), PP (7), EU (2), BNG (2)  e Somos Maioría (1) e unha abstención do Concelleiro 

non adscrito (1)  

  

ACÓRDASE Por maioría: 



 

 

Primeiro: Aprobar a composición da mesa de contratación, que actuará como asistente de todos 

os órganos de contratación do Concello (Pleno, Xunta de Goberno Local e Alcalde), a partir do 9 

de marzo de 2018, e exercerá as funcións indicadas no art. 326.2 da Lei 9/2017 nos seguintes 

supostos: 

* Contratos de obras de valor estimado (sen IVE) igual ou superior a  80.000 €. 

* Contratos de servizos e subministros de valor estimado (sen IVE) igual ou superior a 35.000 € 

* Contratos de concesión de servizos (todos). 

* Contratos de concesión de obra pública (todos). 

A tal efecto proponse a seguinte composición da mesa de contratación, tendo en conta que os 

membros electos non poderán supoñer máis dun terzo do total de membros da mesma. 

Composición da mesa de contratación: 
Presidente (con voz e voto):  Titular:  O Sr. Alcalde-Presidente  

    Suplente:  A Primeira Tenente de Alcalde 

Vocais (con voz e voto):  

Vocal 1:   

 Titular:  A Sra. Secretaria Xeral do Concello 

 Suplente: Técnico Administración Xeral ou Técnico de Xestión 

 Vocal 2:  

  Titular:  A Sra. Interventora do Concello. 

 Suplente:  Técnico Administración Xeral ou Técnico de Xestión 

Vocal 3:   

 Titular:  A Sra. Tesoureira do Concello. 

 Suplente:  Técnico Administración Xeral ou Técnico de Xestión 

Vocal 4:   

 Titular:  O Sr. Arquitecto Municipal. 

 Suplente: Arquitecto Técnico ou Enxeñeiro Técnico 

 Vocal 5:   

  Titular:  Un representante do grupo político  municipal, con carácter 

rotatorio. (Voceiro/a dos Grupos Políticos PSG-PSOE, PP, EU-IU, BNG e Somos Maioría. 

 Suplente:  Un representante do mesmo grupo político municipal titular. 

 (Concelleiro/grupos políticos) 

 

Secretario/a (sen voto):  Titular:  A Xefa do departamento de contratación do Concello 

 Suplente: Un funcionario/a do Concello (Departamento de Contratación. 

 

Segundo: Designar os representantes dos grupos políticos municipais que formarán parte da 

mesa de contratación, indicando titulares e suplentes. 

A designación concreta do vocal (titular e suplente) que representa ós grupos políticos 

municipais, realizarase con ocasión da aprobación, polo órgano de contratación, dos pregos que 

rexeran a correspondente licitación, en función da quenda rotatoria que corresponda a cada 

grupo municipal, pola orde seguinte: PSdG-PSOE, PP, EU-IU, BNG, Somos Maioría.  

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=4 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 
5. APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE, DO ESTUDO DE DETALLE PARA O REAXUSTE 

DE ALIÑACIÓNS NA AVDA. RODRIGO DE MENDOZA Nº 57-59, PROMOVIDO POR D. 

MANUEL VARELA DOMÍNGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE VOUSAMA, S.L.:  Dáse conta do 

ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o 

día 20 de marzo de 2018, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE,  DO ESTUDO DE DETALLE PARA 

REAXUSTE DE ALIÑACIÓNS NA AVENIDA RODRIGO DE MENDOZA, Nº 57-59 (R.U. 240), 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=4


 

 

promovido por Manuel Varela Domínguez, actuando en nome e representación de VOUSAMA, 

S.L. 

Por Don Manuel Varela Domínguez, actuando en nome e representación da mercantil “VOUSAMA 

S.L”,  presentouse o día 1.07.2016(R.E.Nº 8276) Estudio de Detalle para reaxuste de aliñacións na 

Avenida Rodrigo de Mendoza, nº 57-59, redactado polo arquitecto D. Carlos Berride Abalo. 

De conformidade co sinalado no artigo 80 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia e o 

artigo 194 do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento da Lei do 

Solo de Galicia, os trámites seguidos neste expediente son: 

1) Aprobación inicial polo órgano municipal competente mediante Resolución de Alcaldía de 

data 29.08.2016.  

2) Información pública polo prazo mínimo dun mes, mediante publicación no DOG en un dos 

xornais de maior circulación na provincia. Consta publicado no D.O.G nº 195, de data 

13.10.2016, así como no Faro de Vigo de data 5.10.2016.  

3) Consta notificación individualizada a todas as persoas titulares catastrais dos terreos 

afectados, a efectos de que poidan examinar o expediente e presentar as alegacións que 

estimaran oportunas, sendo VOUSAMA, S.L o único propietario foi notificado en data 29.09.2016 

segundo consta no expediente administrativo. 

4) Non consta presentación de alegacións ou reclamación segundo certificado de data 

30.11.2016 obrante no expediente administrativo. 

5) Informe favorable de  AUGAS DE GALICIA asinado polo subdirector xeral de xestión de 

Dominio Público Hidráulico de data 27.02.2018. 

6) Informes técnicos municipais favorables a aprobación definitiva emitidos polo Arquitecto 

municipal en data 7.03.2018 e do Enxeñeiro Técnico de data 7.03.2018. 

7) Informe xurídico favorable a aprobación definitiva emitido en data 9.03.2018. 

8) Informe favorable do Consello de Xerencia en sesión celebrada en data 14.03.2018. 

Á vista dos antecedentes proponse ao pleno como órgano competente en aplicación do artigo 

22.1.c) da Lei 7/1985, de 12 de abril, de bases de réxime local, a adopción do seguinte  

A C O R D O:  

Primeiro: Aprobar definitivamente o Estudio de Detalle para reaxuste de aliñacións na Avenida 

Rodrigo de Mendoza, nº 57-59 promovido por D. MANUEL VARELA DOMÍNGUEZ, actuando en 

nome e representación de VOUSAMA, S.L. 

Segundo: Publicar no prazo dun mes no DOG o acordo de aprobación definitiva, de 

conformidade co disposto no artigo 82 da Lei do Solo de Galicia e no artigo 199 do seu 

regulamento. 

Terceiro: Remitir o expediente, en soporte dixital, á Consellería competente en materia de 

urbanismo, para a súa inscrición no rexistro de planeamento urbanístico de Galicia, de 

conformidade co sinalado no artigo 88 da Lei 2/2016, do Solo de Galicia. 

Vilagarcía de Arousa, 16 de marzo de 2018 

Alberto Varela Paz. 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PSG-PSOE  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG, Somos Maioría e Concelleiro non 

adscrito, din que se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación definitiva do Estudo de 

Detalle para o reaxuste de aliñacións na Avda. Rodrigo de Mendoza nº 57-59, promovido por D. 

Manuel Varela Domínguez en representación de VOUSAMA, S.L. 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos/as Concelleiros/as presentes no Pleno (21 de 21)  



 

 

  

ACÓRDASE:  

Primeiro: Aprobar definitivamente o Estudio de Detalle para reaxuste de aliñacións na Avenida 

Rodrigo de Mendoza, nº 57-59 promovido por D. MANUEL VARELA DOMÍNGUEZ, actuando en 

nome e representación de VOUSAMA, S.L. 

Segundo: Publicar no prazo dun mes no DOG o acordo de aprobación definitiva, de 

conformidade co disposto no artigo 82 da Lei do Solo de Galicia e no artigo 199 do seu 

regulamento. 

Terceiro: Remitir o expediente, en soporte dixital, á Consellería competente en materia de 

urbanismo, para a súa inscrición no rexistro de planeamento urbanístico de Galicia, de 

conformidade co sinalado no artigo 88 da Lei 2/2016, do Solo de Galicia. 

 

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=5 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 
6. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO E DA FPSDM 

PARA O EXERCICIO DE 2018, ANEXO DE INVESTIMENTOS, OPERACIÓN DE CRÉDITO QUE 

O FINANCIA E TEITO DE GASTO NON FINANCEIRO, ASÍ COMO O CADRO DE PERSOAL, 

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO E CONVOCATORIA PROCEDEMENTO DE 

PROMOCIÓN INTERNA.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E 

ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 20 de marzo de 2018, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da Memoria da Alcaldía do seguinte teor: 

MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO DE ORZAMENTO MUNICIPAL 

CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2018 

En virtude do disposto no artigo 168.1.a) do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais 

aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, e do artigo 18.1.a) do Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, esta Alcaldía eleva ao Pleno da Corporación o Proxecto do Orzamento Xeral, a 

aprobación do teito de gasto non financeiro e as súas Bases de Execución, para o exercicio 

económico 2018 cun importe consolidado que ascende a 27.435.573,10 euros, no Estado de 

Ingresos, e 27.435.573,10 euros, no Estado de Gastos, cun superávit por tanto de 0 euros,  

acompañado desta Memoria na que se explican as modificacións máis esenciais que foron 

introducidas respecto ao exercicio anterior.  

A elaboración dun Orzamento constitúe un dos actos de goberno máis transcendentes do 

exercicio, que debe realizarse nun marco de estabilidade orzamentaria, sostibilidade financeira e 

crecemento económico controlado, obxectivos fiscais coherentes coa normativa europea. 

A normativa imperante na materia recollida na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e 

Sostibilidade Orzamentaria 2/2012, de 27 de abril, a cal supuxo un cambio radical na elaboración, 

aprobación e execución dos orzamentos, así como dos demais actos que afecten en materia de 

gastos e ingresos, consagra uns principios básicos de sostibilidade orzamentaria, 

plurianualidade, transparencia, responsabilidade, eficiencia na asignación e emprego dos 

recursos públicos e de lealdade institucional. 

 

O orzamento do Concello de Vilagarcía de Arousa para o exercicio 2018 trata de recoller a 

aplicación práctica de todos estes principios, sentando as premisas para a execución 

orzamentaria municipal ao tempo que se configura como instrumento fundamental que permite 

realizar un seguimento exhaustivo do grao de cumprimento dos obxectivos de estabilidade, regra 

do gasto e límite de débeda, unha labor de fiscalización continúa que permite diagnosticar a 

tempo posibles desviacións e, de ser preciso, a adopción das medidas correctoras que 

procedan. 

Resulta obrigado destacar que se trata do primeiro orzamento dende o exercicio 2012 que non é 

confeccionado dentro do marco fixado polo Plan de Axuste aprobado ao abeiro do RD Lei 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=5


 

 

4/2012, e polo tanto non recolle máis compromisos que os adquiridos por este equipo de 

goberno ante a cidadanía dentro dos principios fixados pola Lei Orgánica de Estabilidade 

Orzamentaria e a restante normativa aplicable en materia orzamentaria, cunhas previsións de 

gasto e ingresos coherentes co actual contexto socio-económico, baseadas en datos 

actualizados e reais, pois non debemos esquecer que o Orzamento é por definición a expresión 

cifrada, conxunta e sistemática das obrigas que, como máximo, poden recoñecer a entidade e os 

seus organismos autónomos, e os dereitos que prevean liquidar durante o correspondente 

exercicio. 

 Polo tanto, o presente orzamento dentro do marco orzamentario a medio prazo e as liñas 

fundamentais aprobadas previamente para o exercicio 2018, trata de dar resposta as prioridades 

deste goberno dirixidas a satisfacer as demandas veciñais, sen esquecer os obxectivos de 

mellora e crecemento que veñen impostos pola nova era da administración electrónica e a 

normativa sobre eficacia e eficiencia na prestación dos servizos públicos. 

Unha primeira valoración do documento elaborado para o exercicio 2018 refírese ao contido 

material do proxecto de Orzamento, debéndose efectuar as consideracións que seguidamente se 

expresan. 

Hoxe presentamos un documento de alto compromiso social que segue tendo por obxectivo a 

consecución da estabilidade presupostaria, buscando incrementar a eficienza dos ingresos e os 

gastos, prestando especial atención ás axudas ao emprego, benestar social, protección do 

medio ambiente, fomento do deporte e da cultura, sen esquecer o mantemento e mellora das 

nosas infraestruturas co fin de poder ofrecer uns servizos de calidade; que a súa vez trata de ir 

recuperando paulatinamente a acción social a favor do persoal municipal que dende o 2012 viuse 

sometido a numerosas medidas de redución do gasto.  

Segue resultando preciso e obrigado aprobar un Orzamento para o exercicio 2018 adaptado á 

realidade socio-económica,  prudente no gasto e realista nos ingresos, dentro dun marco 

orzamentario e medio prazo de tres anos (2018-2020) e coherente coas liñas orzamentarias 

fundamentais, dando cumprimento ao disposto no artigo 29 da LOEOSF 20/2012. 

          Os orzamentos que se presentan para a súa aprobación se confeccionaron tendo en conta 

os seguintes fundamentos: 

- A liquidación do exercicio 2016. 

- As previsións da liquidación do exercicio 2017. 

- Os compromisos de achegas doutras administracións públicas, institucións e empresas. 

- A valoración do cadro de persoal. 

- Os compromisos adquiridos con terceiros, derivados de contratos, convenios, pactos ou 

acordos, incluídos os de carácter plurianual. 

- A cuantificación das necesidades de bens correntes e servizos. 

- A valoración da débeda municipal e xuros (carga financeira para o exercicio 2018). 

- A regra de gasto para o 2018. 

- O teito de gasto non financeiro para 2018. 

Os orzamentos municipais para o exercicio 2018 preséntanse equilibrados,  asemade cúmprese 

co principio de non afectación de Ingresos e Gastos, salvo nos casos previstos na Lei. 

Os Orzamentos consolidados do Concello e da Fundación Pública de Servizos deportivos 

municipais ascenden á contía de  27.435.573,10 euros : 

RESUMO XERAL_  ORZAMENTO CONSOLIDADO / 2018 

ORZAMENTO ECONÓMICO DE GASTOS 

CAP DENOMINACION 

ENTIDADE 

LOCAL O.O.A.A. TOTAL ELIMINACIONS 
ORZAMENTO   
CONSOLIDADO 

    CI CI CI     

  A)OPERACION CORRENTES 23.978.750,02 1.116.895,00 25.095.645,02 1.052.000,00 24.043.645,02 

1 Gastos de persoal 10.361.666,19 494.500,00 10.856.166,19 0,00 10.856.166,19 

2 Gastos bens correntes 10.572.427,90 502.345,00 11.074.772,90 0,00 11.074.772,90 

3 Gastos financieiros 82.000,00 50,00 82.050,00 0,00 82.050,00 

4 Transferencias correntes 2.843.766,63 120.000,00 2.963.766,63 1.052.000,00 1.911.766,63 

5 Fondo continxencia 118.889,30 0,00 118.889,30  0,00 118.889,30 

  B)OPERACIONS DE CAPITAL 1.478.500,00 30.000,00 1.508.500,00 0,00 1.508.500,00 



 

 

6 Inversións reais 1.350.000,00 30.000,00 1.380.000,00 0 1.380.000,00 

7 Transferencias de capital 128.500,00 0,00 128.500,00 0 128.500,00 

  C)OPERACIONS FINANCIEIRAS 1.883.428,08 0,00 1.883.428,08 0,00 1.883.428,08 

8 Activos financeiros 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

9 Pasivos financeiros 1.733.428,08 0,00 1.733.428,08 0,00 1.733.428,08 

  TOTAL 27.340.678,10 1.146.895,00 28.487.573,10 1.052.000,00 27.435.573,10 

 

ORZAMENTO ECONÓMICO DE INGRESOS 

CAP DENOMINACION 

ENTIDADE 

LOCAL O.O.A.A. TOTAL ELIMINACIONS 
ORZAMENTO 
CONSOLIDADO 

    PI PI PI     

  A)OPERACION CORRENTES 26.060.678,10 1.146.895,00 27.207.573,10 1.052.000,00 26.155.573,10 

1 Impostos directos 10.052.156,96 0,00 10.052.156,96 0,00 10.052.156,96 

2 Impostos indirectos 374.507,36 0,00 374.507,36 0,00 374.507,36 

3 

Taxas, Prezos Públicos e outros 

ingresos. 
5.946.938,32 62.010,00 6.008.948,32 0,00 6.008.948,32 

4 Transferencias correntes 9.684.658,11 1.073.000,00 10.757.658,11 1.052.000,00 9.705.658,11 

5 Ingresos patrimoniais 
2.417,35 11.885,00 14.302,35 0,00 14.302,35 

  B)OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Alleamento de inversións reais 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  C)OPERACIONS FINANCIEIRAS 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00 

8 Activos financieiros 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

9 Pasivos financieiros 
1.130.000,00 0,00 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00 

  TOTAL 27.340.678,10 1.146.895,00 28.487.573,10 1.052.000,00 27.435.573,10 

A) ESTADO DE GASTO: 

CAPITULO 2017 2018 DIFERENZA PORCENTAXE S/O 2017 S/O 2018 DIFERENZA 

Gastos de Persoal 10.003.200,35 10.361.666,19 358.465,84 3,58% 37,09% 37,90% 0,81% 

Gastos en bens correntes e servizos 10.229.511,25 10.572.427,90 342.916,65 3,35% 37,93% 38,67% 0,74% 

Gastos financeiros 141.240,98 82.000,00 -59.240,98 -41,94% 0,52% 0,30% -0,22% 

Transferencias correntes 2.748.843,86 2.843.766,63 94.922,77 3,45% 10,19% 10,40% 0,21% 

Fondo de continxencia  114.907,78 118.889,30 3.981,53 3,46% 0,43% 0,43% 0,01% 

GASTOS CORRENTES 23.237.704,22 23.978.750,02 741.045,81 3,19% 86,16% 87,70% 1,55% 

Inversións reais 1.682.029,21 1.350.000,00 -332.029,21 -19,74% 6,24% 4,94% -1,30% 

Transferencias de capital 49.000,00 128.500,00 79.500,00 162,24% 0,18% 0,47% 0,29% 

GASTOS CAPITAL 1.731.029,21 1.478.500,00 -252.529,21 -14,59% 6,42% 5,41% -1,01% 

Activos financeiros 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,56% 0,55% -0,01% 

Pasivos financeiros 1.852.701,51 1.733.428,08 -119.273,43 -6,44% 6,87% 6,34% -0,53% 

TOTAL 26.971.434,94 27.340.678,10 369.243,17 1,37% 100,00% 100,00% 0,00% 

 Orzamento de gastos do Concello para o exercicio 2018 aumenta un 1,37% con respecto ao 

Orzamento de gastos do exercicio 2017, debido fundamentalmente aos capítulos 1 e  7 de 

gastos. Os créditos iniciais do 2017 por importe de 26.971.434,94€ aumentan en 

369.243,17euros, resultando un orzamento de gastos que ascende a 27.340.678,10€. 

CAPÍTULO I-GASTOS DE PERSOAL: 

Dentro do marco da Lei de Orzamentos do Estado para o ano 2017 prorrogada ao exercicio 

2018,  o gasto de persoal increméntase nun 3,58% principalmente como consecuencia da 

dotación inicial do crédito preciso para afrontar o incremento salarial do 1% aprobado para 2017, 

da dotación inicial do crédito para afrontar un proceso de promoción interna de 10 auxiliares 

administrativos no exercicio 2018, así como do crédito preciso para afrontar as achegas 

municipais a planes de emprego, contratacións temporais, e obradoiros de emprego, o que 

evidencia o forte compromiso deste Concello có fomento do emprego así como có persoal 



 

 

municipal, sen prexuízo da reorganización de postos de traballo en diferentes servizos segundo 

se reflicte no organigrama e relación de postos de traballo que se adxunta como Anexo a  esta 

memoria. 
As principais medidas adoptadas son as seguintes: 

APORTACIÓN PLAN DE PENSIÓNS: 

Considerando o disposto na Lei 3/2017 de 27 de xuño de Presupostos  Xerais do Estado 

proponse a recuperación parcial da achega municipal ao Plan de Pensión previsto no vixente 

Acordo Marco e Convenio Colectivo, e que representa o 65% do importe previsto en ditas 

normas convencionais e que foi aplicando no ano 2011 (401,40€ por traballador e ano), e coa 

intención da plena recuperación progresiva segundo as posibilidades orzamentarias en vindeiras 

anualidades, condicionado en todo caso á aprobación da normativa orzamentaria imperativa de 

aplicación. 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 

O art. 69 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei do Estatuto Básico do Emprego Publico (TREBEP) establece que a planificación 

dos recursos humanos nas administracións públicas terá como obxectivo contribuír á 

consecución da eficacia na prestación dos servizos e da eficiencia na utilización dos recursos 

económicos dispoñibles mediante a dimensión axeitada dos seus efectivos, a súa mellor 

distribución, formación, promoción profesional e mobilidade. 

A Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións 

Públicas, introduce importantes cambios nas relacións das administracións con os/as 

administrados/as a través do uso xeneralizado e obrigatorio das novas tecnoloxías e 

administración electrónica, coa finalidade de axilizar os procedementos e un pleno 

funcionamento do procedemento administrativo electrónico e dos documentos/arquivos que 

deben integralo: rexistro electrónico, arquivo electrónico. Asemade debe considerarse as obrigas 

derivadas da normativa en materia de transparencia previstas legalmente e contratación 

telemática e administración electrónica. 

Por elo procede adaptar a estrutura de postos de traballo da área de tramitación administrativa 

aos novos requirimentos normativos, e que doten dunha mellor axilidade na resposta á cidadanía 

adaptando os postos de traballo existentes a esta realidade polo que se propón un plan especial 

de ordenación de RRHH previsto no artigo 47 da Lei 2/2015 de 29 de abril de Emprego Público 

de Galicia: para a realización dun proceso de promoción interna para a cobertura de 10 prazas de 

“Administrativo” do subgrupo C1 polo sistema de promoción interna. 

Polo que procede a convocatoria de 10 prazas do subgrupo grupo C1 vencelladas a ditos postos 

de Administrativo de Administración Xeral mediante proceso de promoción interna vertical 

dirixida ao persoal auxiliar administrativo da escala de Administración Xeral, Auxiliar 

Administrativo do subgrupo C2 dó Concello de Vilagarcía de Arousa. 

Unha vez concluídos os procesos de promoción interna previstos polo plan especial de 

ordenación de RRHH coa toma de posesión doas/as candidatos/as que a superen procederase á 

amortización dás prazas de resultas do subgrupo C2 e dos postos vencellados a ditas prazas. 

SERVIZOS SOCIAIS: 

Considerando que a Xunta de Galicia ven de conceder dentro do programa de Servizos Sociais 

un segundo posto de Educador/a Social subgrupo A2, procede a creación estrutural de dito 

posto mediante a reconversión dun posto anteriormente existente de Educadora do subgrupo 

C1. 

ESCOLA DE MÚSICA: 

Reflíctese a reducción da dotación dun posto de profesor de música a tempo parcial que ven de 

quedar vacante e se reasigna a xornada correspodente entre o resto das dotacións de postos xa 

existentes de tan modo que se mantén a mesma dotación orzamentaria. 

Considerando o disposto na lexislación de aplicación exposta, e na procura do mantemento dos 

servizos públicos esenciais, así como na consecución da eficacia e eficiencia na prestación dos 

mesmos, con atención á realidade económica e á evolución inmediata da mesma, procedeuse á 

elaboración do Cadro de Persoal do Concello, coa súa distinta clasificación e dotación numérica, 

e a Relación de Postos de Traballo por áreas cos seus respectivos códigos e facendo referencia 

ao destino, código do mesmo, códigos postos de traballo, denominación posto, dotación, niveis, 

tipo de posto, forma de provisión, titulación, situación, formación, etc… conforme modelo da 



 

 

Resolución de 20 de xaneiro1989 das Secretarías de Estado e Facenda e Administracións 

Públicas. 

A Lei 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostible, establece que para garantir a sostibilidade 

orzamentaria, as Administracións Públicas aplicarán unha política de racionalización e contención 

do gasto e se adecuarán aos principios de estabilidade orzamentaria, transparencia, 

plurianualidade e eficacia, nos termos definidos na normativa de estabilidade orzamentaria. 

A Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Orzamentaria 20/2012, impón no seu 

artigo 7: 

“ Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de 

programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política 

económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y 

la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión 

del sector público. 

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos 

administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación 

de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos 

públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 

estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera.” 

O Concello de Vilagarcía de Arousa mellorou as previsións do calendario fixado no Plan de 

Axuste, en consonancia mantén a aposta por asumir o groso dos investimentos con cargo 

recursos afectados procedentes do endebedamento financeiro e de transferencias finalistas e 

dedicar os recursos propios a reforzar a prestación dos servizos públicos e a actividade de 

fomento tanto nas liñas preexistentes como en novos ámbitos de actuación, pero dentro de 

parámetros de prudencia. 

  A pesar de que o capítulo 1 segue a ser moi representativo no conxunto do orzamento, 

(37,90%), este equipo de goberno continuará na liña de optimizar os recursos públicos 

combinando con medidas de contención como é o control das horas extra etc. 

Visto o cadro de persoal existente no Concello, as asignacións ós distintos servizos, e os 

cometidos do persoal, procedeuse á confección da relación de postos de traballo, do que resulta: 

Funcionarios de carreira 223 

Persoal laboral 78 

Persoal eventual 3 

O total do cadro de persoal ascende a 304 prazas, non se contempla na cifra anterior o persoal 

que presta servizos ao Concello con carácter temporal en diferentes programas subvencionados 

por outras administracións. 

Na presente proposta non se reflicte  incremento algún das retribucións do persoal 2017para o 

ano 2018 agás o 1% xa aplicado no exercicio 2017, e a excepción das derivadas da propia 

actualización dos trienios que en modo algún computan a efectos da masa salarial. 

Os créditos para gastos de persoal para o exercicio 2018  se desglosan do seguinte xeito: 

RESUMO CAPITULO I IMPORTE 

1.- RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E COMPLEMENTARIAS TODO PERSOAL 7.099.927,85 

2.- SEGURIDADE SOCIAL TOTAL 2.345.469,09 

3.- NOCTURNIDADE/DOMINGOS/FESTIVOS/NADAL 122.300,00 

4.- FORMACIÓN 10.000,00 

5.- SERVIZOS EXTRAORDIANRIOS  FUNCIONARIOS 45.500,00 

6.- GRATIFICACIONES FIXAS FUNCIONARIOS  24.636,12 

7.- GRATIFICAIONES FIXAS LABORAIS  13.342,56 

8.- PLAN PENSIÓNS 60.464,88 



 

 

9.- AXUDAS O PERSOAL 10.000,00 

10-HORAS EXTRA LABORAIS 9.899,81 

11-DOMINGOS LABORAIS 4.000,00 

12-PERSOAL NON ESTRUCTURAL 592.665,70 

13.-OUTRAS REMUNERACIONS OBRADOIROS EMPREGO 18.460,18 

14.- SEGURO PERSOAL MUNICIPAL 5.000,00 

TOTAL 10.361.666,19 

O total de retribucións  se desglosa en: 

 7.099.927,85 euros: Se corresponden aos postos/prazas que forman parte da plantilla e 

aparecen valorados no cadro de persoal do Orzamento correspondente ao exercicio 2018, de 

acordo cos datos remitidos polo Departamento de Persoal. Se trata de 304 postos de traballo. 

Todos os postos para os que se prevé queden vacantes por xubilación, aparecen valorados para 

o exercicio completo, (os salarios dos funcionarios, persoal laboral e persoal eventual da 

Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, que se imputará con cargo ao capítulo 1 

de gastos deste Organismo Autónomo, se trata de prazas/postos de traballo que, se ben forman 

parte do cadro de persoal do Concello e aparecen valorados por formar parte da plantilla, non se 

presupostan no capítulo I do  Orzamento do Concello senón no Orzamento da FPSDM, 

ascendendo a 375.397,98€). 

  592.665,70€: Se corresponden aos postos/prazas do persoal non estrutural que non 

aparece valorada na plantilla; dentro deste persoal son conceptos a destacar os seguintes: 

o Retribucións dos órganos de goberno (912-100), por importe de 

183.394,54euros. 

o Retribucións dos auxiliares da policía local (132-131) a contratar tódolos anos 

polo Concello por importe de 101.450,95 euros. 

o Achegas municipais correspondente á contratación do Programa de 

Cooperación, Plan emprego Deputación e Plan Integración Risga (241-131), por importe 

global de  77.073,40 euros. 

o Achegas municipais correspondente á contratación do Programa temporal de 

Prevención de Incendios Forestais (135-131), por importe global de  19.490,87 euros. 

o Retribucións correspondentes á bolsa de auxiliares administrativos nas 

aplicacións 920-1200001 e 931-1200001 e as súas divisionarias para complementarias,  por 

importe de 50.669,24€ e 21.444,11 € respectivamente. 

o Retribucións correspondentes ó persoal temporal da Escola de música (3262-

1200001 e as súas divisionarias para complementarias) e Conservatorio (3261-1200001 e as 

súas divisionarias para complementarias) por importe de  30.703,42 €  e  78.139,73  €. 

 238.138,67€: Se corresponden con gratificacións e créditos para servizos extraordinarios 

tanto do persoal laboral como funcionario, así como achegas para os obradoiros de emprego. 
IMPORTE CONCEPTO  DESCRIPCIÓN 

                                                    

45.500,00 €  151 HORAS EXTRA FUNCIONARIOS 

                                                    

24.636,12 €  1210305 GRATIFICACIÓNS  

                                                     

9.899,81 €  13001 HORAS EXTRA LABORAL 

                                                    

11.500,00 €  1210301 DOMINGOS FUNC 

                                                    

22.000,00 €  1210302 NOCTURNIDAD FUNC 

                                                    

88.800,00 €  152/1521 FESTIVOS 

                                                     

4.000,00 €  1300201 DOMINGOS LABORAL FIXO 

                                                    

13.342,56 €  1300205 OUTRAS GRATIF LABORAL FIXO 

                                                    

18.460,18 €  2412-131 ACHEGAS OBRADOIROS 

                                                  

238.138,67 €      

O total de seguridade social do Concello, (sen engadir a fundación de Deportes que 

ascendería a 119.102,02€), ascende a 2.345.469,09€ co seguinte desglose: 



 

 

 2.082.086,56 euros correspondentes á seguridade social dos postos/prazas que forman 

parte da plantilla e aparecen valorados no cadro de persoal do Orzamento correspondente ao 

exercicio 2018, de acordo cos datos remitidos polo Departamento de Persoal. 

 172.043,33€: Se corresponden aos postos/prazas do persoal non estrutural que non 

aparece valorada na plantilla. 

 10.000,00€ para plan formación persoal. 

 60.464,88€ para achega Plan de Pensións. 

 10.000,00€ para axudas o persoal. 

 5.000,00€ para o seguro do persoal municipal. 

 5.874,32€ para Obradoiros de emprego. 

En relación á organización da plantilla e á súa valoración, de acordo có compromiso adquirido 

por este Equipo de Goberno no exercicio 2017, actualmente atópase en execución a segunda 

fase do contrato de servizos para a actualización da Relación de Postos de Traballo. 

Como se ven explicando nos orzamentos precedentes, dito propósito de actualización da RPT 

serviu de base para que no exercicio 2008 polo Pleno da corporación se aprobase o denominado 

“anticipo especial de nómina de carácter transitorio”, cun importe inicial de 300.000,€ 

prorrogado ata a finalización do proceso e en todo caso ata o 31 de decembro de 2009, se ben 

dende entón o Pleno da corporación con ocasión da aprobación dos orzamentos de cada 

exercicio económico ven prestando aprobación a este concepto retributivo que para o 2018 

ascende a contía de 273.253,79 euros, de aí que en base a dita estimación se consigne dende 

entón baixo a denominación de “ANTICIPO A CONTA RPT” en conceptos de gasto de desglose 

propio  (1210304 e 1300204) crédito por dito importe. 

A nova valoración da RPT, deberá permitir regularizar a situación de xeito que as contías que 

correspondan en cada caso pasen a integrarse no concepto económico de retribucións 

complementarias (complemento específico), pois o importe consignado actualmente non deixa 

de ser unha estimación e a súa aplicación individualizada froito de acordo coa mesa de 

negociación. 

Unha nova valoración da RPT é necesaria para poder valorar as diferentes gratificacións 

concedidas aos funcionarios por desempeñar tarefas correspondentes a postos de traballo de 

superior categoría e outras gratificacións e complementos que deberían estar valorados e formar 

parte do complemento específico. 

Mantense o crédito dotado no grupo de programa 920 , para facer fronte ós posibles custos de 

nomeamentos de funcionarios interinos con cargo a bolsa  xenérica co fin de cubrir necesidades 

urxentes e inaprazables de persoal por acumulación de tarefas, baixas do persoal, necesidades 

de reforzo en determinados servizos, mentres que o crédito dotado na área de política 

económica e fiscal, (931) e Urbanismo (150) obedece especificamente aos nomeamentos 

interinos de persoal dentro do programa VILAGARCÍA AVANZA, dos fondos FEDER. 

En todo caso, ditos nomeamentos deberán axustarse ao disposto no artigo 19.2 da LOXE 2017: 

“(…)Dos. Durante el año 2017 no se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así 

como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en 

casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. (…)” 

Increméntase coa dotación para achegas municipais a Plans de Emprego para as contratacións 

laborais e/ou nomeamentos de funcionarios interinos realizadas ao amparo de programas de 

fomento do emprego, formación, e/ou práctica profesional ou similar natureza promovidos por: 

Deputación Provincial, Xunta de Galicia ou outras administracións.  

Por outra banda, esta Alcaldía e os concelleiros con dedicación exclusiva percibirán as mesmas 

retribucións que as aprobadas no pleno organizativo do exercicio 2015, as cales experimentaron 

unha redución respecto das vixentes para a anterior lexislatura. 

Este capítulo, con respecto ao Orzamento do 2017, segue situándose por debaixo do 40% . 

CAPÍTULO II- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 

En termos comparativos, se produce un aumento de gastos correntes nun 3,35% con respecto 

ao Orzamento do exercicio 2017,  pasando a representar un 0,74% máis sobre o total do 

orzamento de gastos que no orzamento do 2017. 



 

 

Os gastos recollidos neste capítulo inclúen os diferentes contratos, (renting vehículos, seguros, 

gastos reparación de vehículos, servizo de limpeza viaria, recollida e tratamento de lixo, 

mantemento de dominios web, inspección de tributos locais...). 

Asimesmo, inclúense neste capítulo os gastos derivados de reparacións, mantemento e arranxos 

nos bens de titularidade municipal, así como mantementos de equipos, ou a adxudicación de 

asistencias técnicas como son a xurídica e de enxeñería no programa de Oficina Técnica…etc 

O proxecto de orzamento 2018 novamente pode dar cobertura a gastos excepcionais tales como 

revisións de prezos de contratos de xestión de servizos e expedientes de recoñecemento 

extraxudicial de crédito, (divisionaria 77). 

Se continua na liña de potenciación do gasto social e acométese un aumento en programas 

como Igualdade nun 18,62% SPAD, Fomento do emprego nun 12,38%, Seguridade ..etc 

Se dota no capítulo 2 os gastos de mantemento e funcionamento das instalacións da Galescola 

de Carril (Galiña azul), ao abeiro do Convenio asinado co Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar. Se consigna crédito por importe de 123.000,00 euros, así como o crédito necesario 

para facer fronte ao potencial fraccionamento que deberá ser solicitado para a débeda 

correspondente ao período 2013-2014,(33.618,69€). 

Mantense nos conceptos 22706 e 22799 a dotación global de 125.000,00€ para asistencias 

técnicas así como para facer fronte á anualidade do contrato de servizos para a modificación da 

RPT. 

Na aplicación 929-22699 consígnanse crédito por importe de 44.254,59€ á vista do gasto 

realizado no 2017 para facer fronte a gastos por expedientes de responsabilidade patrimonial, 

sancións e execucións xudiciais, o que permite levar un control deste tipo de gasto máis 

exhaustivo ao tempo que evita que este tipo de expedientes consuman o crédito consignado 

para o mantemento dos servizos municipais básicos. 

Ao igual que no exercicio anterior, para este exercicio non se consignará o crédito necesario para 

facer fronte o importe correspondente aos posibles xuros de demora derivados da devolución do 

préstamo FOMIT “Luz Salgada”, se ben explicar que o escenario mudou considerablemente pois 

polo Supremo recoñeceuse a competencia autonómica na materia e en base a dita sentencia 

pola Consellería competente ditouse resolución de reintegro por importe de 465.232,36€ que foi 

aboada en data   . 

Non obstante, polo Estado tense presentado recurso contra dita liquidación por entender que o 

importe é correcto a liquidar sería o reclamado no seu día polo Ministerio, (1.375.172,89€). 

En consecuencia, de estimarse a impugnación estatal o Concello tería que facer fronte a 

diferenza entre o reclamado no seu día polo Estado en concepto de xuros e o importe aboado á 

Xunta en dito concepto, o que daría unha débeda por importe de 909.940,53€. 

En base a dita situación polo Equipo de Goberno decidiuse non consignar crédito no exercicio 

2018 a esperas da resolución xudicial; no caso de que finalmente deba asumirse con cargo os 

orzamentos municipais a débeda reclamada, a dotación crediticia veríase minorada en todo caso 

polo importe de 67.190,71€ que é o saldo que figura xa como obriga recoñecida pendente de 

pago dende o exercicio 2014 unha vez que foi aboada a liquidación da Xunta. 

En consecuencia terían que dotarse 842.749,82€, para o cal se solicitaría fraccionamento a 5 

anos; estudarase a mellor opción orzamentaria tendo en conta as dispoñibilidades crediticias de 

cada momento. 

CAPÍTULO III. –GASTOS FINANCEIROS 

Recolle os xuros e demais gastos derivados de todo tipo de operacións financeiras contraídas 

pola Entidade, así como os gastos de emisión, formalización e cancelación das mesmas. Para o 

cálculo dos xuros, estableceuse un criterio de prudencia ó considerar un tipo fixo do 1% para 

todos os casos a excepción dos préstamos concertados con tipo fixo.(Estado da Débeda 

facilitado pola Tesourería Municipal) 

Este capítulo vese minorado nun 41,94% debido tanto ás amortizacións ordinarias e 

extraordinarias como á operacións de refinanciamento de préstamos executadas nos exercicios 

precedentes 

CAPÍTULO IV- TRANSFERENCIAS CORRENTES 

Son os créditos destinados a achegas por parte da Entidade Local sen contraprestación directa 

dos axentes perceptores e con destino a financiar operación correntes.  Nas bases de Execución 



 

 

do ORZAMENTO recóllense as subvencións nominativas correspondentes ó Capítulo 4 de 

Gastos a conceder durante o exercicio 2018 sendo o importe total de 189.200,00 €. 

Esta área experimenta un incremento do 3,45% debido ao incremento en diferentes conceptos. 

Destaca novamente a partida de axudas de emerxencia  de pago único en resposta ao continuo 

incremento da demanda que volve a engadir 90.000,00€ para facer fronte a modalidade de 

axudas para gastos derivados da propiedade, e tamén das axudas de lactancia infantil, á vista do 

informe do Departamento de Servizos Sociais. 

Dótanse 9.000,00€ para a concesión de premios dentro da liña de fomento do emprego para 

emprendedores. 

Increméntase a dotación para axudas ao estudo. 

Se continua na liña de fomento do transporte público incrementando a dotación para novos 

convenios. 

Mantense a dotación da subvención para a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, 

increméntase novamente a dotación para a subvención a favor da Banda de Música Municipal en 

3.270,00€, a dotación para a subvención a favor da Asociación Protectora de Animais en 

10.000,00€, así como a dotación para a subvención ás Mancomunidades de Montes en 

15.000,00€ para labores de mantemento e desbroce dentro do programa de Medio Ambiente. 

A aplicación orzamentaria máis significativa é a correspondente achega a realizar ó Organismo 

Autónomo Fundación de Deportes por importe que increméntase en 30.000,00€ respecto ó 2017. 

Tamén destaca o incremento do crédito para becas de estudo para fillos dos empregados 

municipais en 14.000,00€ 

Se dota o crédito para as achegas  á Mancomunidade do Salnés á vista das derradeiras 

liquidacións do 2017 e o gasto que supón o combustible que empregan as máquinas que son 

cedidas puntualmente ao Concello para traballos realizados no termo municipal e que corre a 

conta do Concello, (943-46300) 

Mantense a contía consignada na modalidade de transferencia corrente na aplicación 4311-452 

para facer fronte á achega do Concello á fundación FEXDEGA, por importe de 70.000,00€. 

CAPÍTULO V- FONDO DE CONTINXENCIA 

A consignación inicial vén determinada legalmente nun 0,5% da total dos gastos non financeiros 

(Cap. 1,2 e 4), co fin de atender a necesidades inaprazables de carácter non discrecional para as 

que non se fixo, en todo ou en parte, a axeitada dotación orzamentaria, dotación que aparecerá 

consignada na aplicación 929-500. 

 O funcionamento e natureza deste capítulo e o seu crédito ven regulado na base 31ª das 

BEO 2018, ás que me remito. 

CAPÍTULO VI- INVERSIÓNS REAIS 

Outro capítulo destacado do presente proxecto de orzamento é o capítulo VI, o seu importe ven 

determinado pola previsión da concertación dunha nova operación de endebedamento a longo 

prazo por importe de 1.130.000,00€ que se destinará nun 83,70% diferentes investimentos 

vencellados a servizos municipais básicos como son obras de accesibilidade, acondicionamento 

das Casa de Cultura, mantemento dos parques infantís o obras de acondicionamento no rural 

entre outros, destacando o crédito dotado parara facer fronte a sentenza que condena ao 

Concello a aboar a contía de 230.082,72€ en concepto de xustiprezo polos terreos sitos na Avda. 

Rivero de Aguilar. 

A porcentaxe restante (16,30%), destínase principalmente ao financiamento da redacción de 

proxectos de inversión, direccións de obra e coordinacións de seguridade e saúde para o que se 

dota a contía de 147.900,00€ na aplicación 150-640, a maiores dótase crédito para pequenos 

investimentos financiados  cargo a recursos propios vinculados ao funcionamento ordinario dos 

servizos. 

Os créditos orzamentarios para Inversións Reais supoñen o 4,94% do total do Orzamento, fronte 

o 6,24% dos orzamentos municipais correspondentes ao ano 2017, a minoración obedece ao  

menor importe da operación de crédito proxectada. 

Polo tanto, queda constancia da vontade de continuar acometendo actuacións con repercusión 

no inmobilizado municipal con cargo ao endebedamento financeiro ao tempo que poden seguirse 

asumindo de xeito autosuficiente inversións de certa entidade. 

Remítome ao anexo de investimentos no referente ás características de cada inversión. 



 

 

CAPÍTULO VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

En relación coas transferencias de capital, como novidade respecto o exercicio 2017 destaca o 

incremento da achega municipal para os gastos de capital da Banda de Música municipal en 

virtude de do convenio subscrito con dita asociación que se incrementa en 500,00€; a dotación 

de crédito na aplicación 1522-770 por importe de 30.000,00€ para unha nova liña de axudas para 

obras de accesibilidade a establecementos privados, así como a dotación para unha subvención 

nominativa de capital na aplicación 231-78002 por importe de 40.000,00€. 

O crédito para axudas de emerxencia para gasto hipoteca que se imputarán na aplicación 

orzamentaria 231-78001, que mantense idéntica respecto ao exercicio anterior en 30.000,00€. 

Representa un 0,47% sobre o total do orzamento, incrementándose nun 0,29% respecto ao 

2017. 

CAPÍTULO VIII- ACTIVOS FINANCEIROS 

 En correlación có capítulo 8 de ingresos, recolle ós créditos destinados a concesión de 

préstamos ó persoal, mantendo o importe do exercicio anterior e representando un 0,55% sobre 

o total do orzamento. 

CAPÍTULO IX- PASIVOS FINANCEIROS 

    Recóllense os gastos que realiza o Concello como consecuencia da amortización de créditos e 

pasivos financeiros da entidade. A estimación procede dos datos facilitados pola diferentes 

entidades bancarias e polo Estado da Débeda. 

 Este capítulo vese minorado respecto o 2017 nun 6,44% como consecuencia da sucesiva 

minoración da débeda viva tanto polas amortizacións ordinarias como polas extraordinarias en 

aplicación do superávit obtido na liquidación do exercicio precedente. 

Dado que a operación proxectada contaría cun ano de carencia non se engaden cotas de 

amortización para a mesma. 

B) ESTADO DE INGRESOS: 

CAPITULO 2017 2018 DIFERENZA PORCENTAXE S/O 2017 S/O 2018 DIFERENZA 

Impostos directos 9.655.268,01 10.052.156,96 396.888,95 4,11% 35,80% 36,77% -0,97% 

Impostos indirectos 383.591,24 374.507,36 -9.083,88 -2,37% 1,42% 1,37% 0,05% 

Taxas e outros ingresos 5.882.343,45 5.946.938,32 64.594,87 1,10% 21,81% 21,75% 0,06% 

Transferencias correntes 9.584.460,72 9.684.658,11 100.197,39 1,05% 35,54% 35,42% 0,11% 

Ingresos patrimoniais 12.351,12 2.417,35 -9.933,77 -80,43% 0,05% 0,01% 0,04% 

INGRESOS CORRENTES 25.518.014,54 26.060.678,10 542.663,56 2,13% 94,61% 95,32% -0,71% 

Alleamento de inversións reais 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Transferencia de capital 53.420,40 0,00 -53.420,40 -100,00% 0,20% 0,00% 0,20% 

INGRESOS CAPITAL 53.420,40 0,00 -53.420,40 -100,00% 0,20% 0,00% 0,20% 

Activos financeiros 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,56% 0,55% 0,01% 

Pasivos financeiros 1.250.000,00 1.130.000,00 -120.000,00 -9,60% 4,63% 4,13% 0,50% 

TOTAL 26.971.434,94 27.340.678,10 369.243,16 1,37% 100,00% 100,00% 0,00% 

 

O Orzamento de ingresos para o exercicio 2018 aumenta un 1,37% con respecto ao Orzamento 

de ingresos do exercicio 2017. As previsións iniciais do 2017 aumentan 369.243,16 euros, de 

forma que as previsións iniciais para o 2018 son de 27.340.678,10€. 

CAPÍTULO I- IMPOSTOS DIRECTOS 

Neste capítulo recóllense os recursos procedentes dos impostos máis importantes que se xeran 

no municipio. Comprende o Imposto de Bens Inmobles, o Imposto de Actividades Económicas, o 

Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica e o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza 

Urbana , increméntase en cómputo global nun 4,11% representando un 36,77% do tal do Estado 

de ingresos. 

Para elaborar as previsións dos capítulos I a III do estado de ingresos tivéronse en conta os 

dereitos recoñecidos no exercicio 2017. Non obstante, no caso dos tributos exaccionados a 

través de padrón consideráronse os importes dos padróns do 2017 coas modificacións 

contempladas nos expedientes de Ordenanzas Fiscais para o 2018 aprobados inicialmente. 



 

 

O capítulo 1 experimentan un incremento de 396.888,95€ pese a modificación á baixa do tipo do 

IBI urbana ao 0,53%. 

O principal responsable da subida é o concepto relativo á Inspección de IAE, (13002), que por 

primeira vez é dotado de previsións iniciais debido á adxudicación do contrato con dito obxecto 

no exercicio  2017 e polo que se estima obter novos ingreso, incrementándose en 300.000,00€; 

sen embargo non se prevén ingresos en materia de inspección fiscal en materia de plusvalías 

(11601),  debido a que a inspección en dita materia tributaria atópase suspensa ata a nova 

redacción dos artigos da Lei de Facendas Locais declarados inconstitucionais que lle afecta 

directamente, de ahí que non se atope engadido dito tributo na programación de inspección e 

polo tanto non se consignen previsións iniciais. 

Pola súa parte,  as previsións para o Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natu-

reza Urbana e sofre unha destacada minoración de case o 50% respecto o 2017, polos motivos 

expostos no parágrafo anterior; en efecto,  o tributo non está sendo obxecto de liquidación ao ser 

declarado inconstitucional o precepto que o regula e derivar en impugnacións polos contribuíntes 

as liquidacións practicadas. 

Finalmente, o Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica increméntase nun 2,11%. 

CAPÍTULO II- IMPOSTOS INDIRECTOS 

Este capítulo baseado exclusivamente no ICIO redúcese globalmente nun 2,37%,  tomando 

como referencia as previsións da Tesoureira en base os DRN a decembro de 2017 así como 

criterios de prudencia xa que debemos seguir sendo conscientes de que o importe dos DRN 

neste concepto sempre responderá parcialmente a expedientes concretos con incidencia puntual 

no exercicio tomado como referencia que en modo algún poden pasar a adquirir a natureza de 

estruturais, e non a unha mellora na actividade económica que permita considerar como 

estrutural o 100% do incremento, de feito no exercicio 2017 o concepto 29000 presentou un 

déficit de execución de –125.199,13€, pero as previsións para 2018 non foron minoradas 

estritamente en dita contía, se non que en base ás previsións da Tesourería municipal sofren só 

unha minoración do 23,22%. 

En base ao mesmo criterio seguido en materia de inspección de IAE, se dota inicialmente 

previsións de ingresos por inspección de ICIO (29001), por importe de 80.000,00€, o que permite 

compensar o descenso da recadación por ICIO. 

O principio de realismo que debe dirixir as previsións nun proxecto de orzamento e o carácter 

altamente incerto dos conceptos de ingreso do capítulo 2 así como a súa natureza vinculada 

estreitamente á actividade económica impón unha estimación prudente e restritiva dos mesmos, 

e calquera desviación relevante apreciada para estes conceptos de ingresos nos informes de 

seguimento de execución do orzamento deberá dar lugar ás medidas correctivas que sexan 

precisas en aras da estabilidade orzamentaria declarando plenariamente non dispoñibles aqueles 

créditos que se estimen reducibles sen causar perturbación no desenvolvemento dos servizos. 

CAPÍTULO III- TAXAS E OUTROS INGRESOS 

Tal e como se establece na Memoria da alcaldía para este exercicio 2018, non se acometeu 

ningún incremento pero si acometéronse actualizacións das taxas e prezos públicos municipais 

consistentes en novas bonificacións, actualización de IPC…etc, polo que este capítulo 

orzamentouse en base ao informe da Tesoureira municipal obrante no expediente que ten en 

conta ditas medidas. 

Concretamente para o caso das taxa vinculadas aos principais servizos básicos, mantéñense 

practicamente igual que para o 2017, agás o concepto de recollida do lixo, (30200), que 

increméntase nun 2,26% en base á facturación de grandes productoras. 

Outros conceptos que experimentan subidas destacadas son as Licenzas de apertura, Comercio 

e Industria, así como Inspección por licencias urbanísticas, (32101), que polo mesmo motivo 

explicado para Inspección de IAE e Inspección de ICIO, por primeira vez é dotado con PI por 

importe de 20.000,00€ en concepto de inspección. 

Os conceptos que experimentan as baixadas máis destacadas son os vinculados ao servizo de 

tramitacións de licenzas urbanísticas, (32100), Compensación Telefónica, (33800), Taxa 

ocupación subsolo, (33905), o prezo público por actividades culturais, deportivas e de ocio, 

(34400), así como xuros de demora (39300), e outros ingresos indeterminados (39900). 

Pese a elo, este capítulo experimentan un lixeiro aumento do 1,10%, aumentando en 64.594,87€. 



 

 

Todas as previsións no Capítulo 3 de Ingresos se adecúan á información remitida polo 

departamento de Tesourería, agás no concepto 34100 referido ao prezo público polo servizo de 

axuda a domicilio (SAF) no que se tomou como referencia o informe remito polo servizo; 

Nembargante, de non recadarse a contía que se prevé inicialmente o Remanente Líquido de 

Tesourería para Gastos Xerais podería verse afectado. 

           CAPÍTULO IV- TRANSFERENCIAS CORRENTES 

As aplicacións orzamentarias máis importantes son as que corresponden á participación nos 

tributos do Estado e da Comunidade Autónoma, así como as transferencias correntes desta 

última destinados a determinados servizos. 

A Participación nos Impostos do Estado (PIE),  sofre unha mínima minoración respecto ao 2017 

do 0,07%€ ascendendo para o 2018 a 7.362.831,24€, tomando como referencia a execución de 

2018 xa que ata a data non se ten información actualizada das Previsións para o 2018 ao non 

estar aprobados os orzamentos xerais do Estado 2018. 

Como cada exercicio económico a contía da PIE minórase polo importe das cotas das 

liquidacións negativas das PIE 2008 e 2009.  

Establécese con carácter definitivo, a participación nos ingresos da Comunidade Autónoma, 

denominada Fondo de Cooperación Local, estimando para este exercicio a  mesma cantidade 

que para o 2017, 1.163.803,20 euros, en base a derradeira  comunicación recibida da Dirección 

Xeral de Orzamentos da Consellería de Facenda, de 31 de decembro de 2017. 

En canto ás subvencións por transferencias correntes estimáronse en base aos últimos 

compromisos de ingreso, a información facilitada polos diferentes servizos afectados, resolucións 

de concesión ou ingreso das mesmas nas arcas municipais, e no seu defecto, tomouse como 

referencia o importe concedido no exercicio anterior, tales como subvencións para sostemento 

do servizos de Drogodependencia, Servizos Sociais de Base (Plan Concertado), Servizo de 

Axuda no fogar, Dependencia,  Escola Infantil , ADL, Conservatorio, Escola de Música, Aula 

Cemit.....etc. 

O impacto do incremento das subvencións finalistas concedidas case de xeito estrutural para os 

diferentes servizos municipais indicados, se  traduce nun incremento global do capítulo  nun 

1,05%. 

             CAPÍTULO V- INGRESOS PATRIMONIAIS 

Se consignan as previsións de ingresos por xuros das contas correntes operativas do Concello e 

por cánones de explotación de bens de titularidade municipal. 

Non se contemplan ingresos procedentes de convenios urbanísticos. 

             CAPÍTULO VI- ALLEACIÓN DE INVERSIÓNS REAIS 

Non se contempla no presente ORZAMENTO. 

   CAPÍTULO VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

As transferencias de capital trátanse de recursos afectados que financian  obras incluídas no 

Anexo de Inversións do ORZAMENTO; Non se contemplan ingresos. 

   CAPÍTULO VIII- ACTIVOS FINANCEIROS 

Recolle os ingresos procedentes dos reintegros de préstamos a conceder ó persoal do Concello 

pola contía habitual de 150.000,00€. 

CAPÍTULO IX- PASIVOS FINANCEIROS 

Se prevé a concertación dunha operación de crédito afectado o seu Anexo de Investimentos por 

importe de 1.130.000,00€  ao non atoparse afectado polas limitacións impostas nesta materia 

polo TRLRFL 2/2004, pola DF 31ª da Lei 27/2012 de Orzamentos Xerais do Estado 2013, artigo 

13 da LO 20/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira. 

En calquera caso, tratase duna operación proxectada e tal e como se constata no informe de 

Intervención INT/2018/40-1, haberá que esperar á liquidación do exercicio 2017 para poder 

determinar o volume de endebedamento a efectos da formalización da operación proxectada. 

C) BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO. 

As Bases de Execución do Orzamento para o exercicio 2018 sofren novamente as modificacións 

propias dun documento de natureza altamente dinámica como é este, consecuencia da 

necesidade de adaptalas aos cambios normativos así como de dar resposta a necesidades que 



 

 

foron facéndose patentes ao longo do exercicio 2017 ou a vista das indicacións do propio equipo 

de goberno. Podemos resumi-las nas seguintes: 

 Modifícase a base 9ª para simplificar o procedemento a seguir no caso de modificacións 

do Anexo de Investimentos. 

 Modifícase a base 11ª para dar cabida a novos supostos de ampliación de créditos en 

base a sinistros. 

 Modifícase a base 15ª para dar cabida a un suposto simplificado de baixas por anulación. 

 Modifícase novamente a base 20ª para mellora do sistema de xestión contable na 

tramitación dos expedientes de gasto. 

 Créase unha nova base 21ª relativa a especificidades na execución orzamentaria, 

especialmente as relativas ao peche contable, o que provoca a renumeración das seguintes 

bases. 

 Se modifica a base 23ª relativa á ordenación de pagos. 

 Se modifica a base 33ª relativa a actos de xestión relativos aos ingresos. 

 Se modifica a base 42ª e 43ª relativas a aprazamento de débedas e tramitación de 

embargos. 

 Modifícase a táboa das subvencións nominativas en metálico dando cabida a nova 

subvención de capital do programa 231.  

 Modifícase a base 59ª relativa a publicidade do período medio de pago. 

D) TEITO DE GASTO NON FINANCEIRO: 

A LOEOSF obriga á aprobación  dun teito de gasto non financeiro para cada exercicio. 

Para o cálculo do teito de gasto, o  artigo 31  da Lei 20/2012 establece: 

“1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus 

respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de 

sus Presupuestos. 

El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de 

financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.(…)” 

En definitiva, o artigo 30 esixe  ás  Entidades Locais a mesma obriga  que a Unión Europea ven 

esixindo ao Estado, isto é, aprobar todos los anos un teito de gasto non financeiro, e verificar que 

cumpre có obxectivo de estabilidade  e coa  regra del gasto, pero non se establece a obriga de 

remisión de información sobre o mesmo, só aproba-lo. 

O teito de gasto non financeiro do Concello de Vilagarcía de Arousa en termos consolidados para 

o exercicio 2018, que debe ser coherente có obxectivo de estabilidade orzamentaria e coa regra 

de gasto analizados no informe da Intervención municipal INT/2018/40-2, ascende a 

22.652.731,61€: 

TEITO DE GASTO CONSOLIDADO       

COHERENCIA CÓ LÍMITE DE ESTABILIDADE     

CAPITULOS 1-7 INGRESOS     24.535.987,86 

CAPÍTUSLO 1-7 GASTOS     22.948.955,59 

NECESIDAD/CAPACIDAD FINANCIACIÓN   1.587.032,27 

COHERENCIA COA REGRA DE GASTO     

 GASTO COMPUTABLE 2017+CAP 3 E INGRESOS FINALISTAS 2018 22.652.731,61 

    

LÍM.GASTO NON FINANCEIRO CONSOLIDADO   22.652.731,61 

Límite  Gasto no financ / partiendo de Regla de Gasto   22.652.731,61 

Límite Gasto no financ /Cálculos Estabilidad presusp.   24.535.987,86 

        

CONCLUSIÓNS:  

Pese á previsión optimista, persiste un complicado escenario socio-económico marcado polo 

paro e unha notoria situación de emerxencia social que obriga a elaborar uns orzamentos na liña 

do crecemento, pero prudentes e realistas, que destinen a práctica totalidade dos maiores 

ingresos á mellora dos servizos básicos, incrementando tanto medios persoais como materiais 



 

 

así como as axudas de diversa índole, reforzando as existentes, pero tamén implementando 

novas liñas de fomento, aínda que segue a ser preciso acudir ao endebedamento para dar 

cobertura a tódalas necesidades. 

Como se pode apreciar nas gráficas que acompañan a esta Memoria, presentamos un  

Orzamento para o exercicio 2018 no que, dada a situación económica do Concello, é 

posible reforzar o gasto en bens e servizos correntes, facendo fronte a expedientes de 

revisións de prezos, reforzar as políticas de benestar social, educación e cultura, 

patrimonio, igualdade, continuar cos obxectivos de axuda ao emprego, asumir novas liñas 

de fomento e reforzar as existentes, ao tempo que incluso pode volver  a asumirse con 

cargo a recursos propios investimentos. 

Neste orzamento, o aumento tendencial dos ingresos, xunto coa redución de certas partidas, 

permite incrementar o gasto corrente dentro da marxe da regra de gasto e dos obxectivos de 

estabilidade e sostibilidade, así como acometer novas inversións aumentando o nivel de 

endebedamento dentro duns límites moi restritivos e suplindo esa menor marxe de manobra do 

exercicio precedente coa rentabilización de excedentes de financiamento. 

O proxecto de orzamento 2018 recolle unhas previsións de ingresos reais e prudentes, 

suficientes para a cobertura dos gastos baseados na lixeira mellora da situación da economía o 

que nos permite contar con importantes previsións iniciais en conceptos inexistentes nos 

anteriores exercicios tales como inspeccións de IAE,  ICIO ou licenzas urbanísticas apostando 

pola inspección fiscal. 

O proxecto de orzamento para o exercicio 2018 do Concello de Vilagarcía de Arousa reflicte a 

evolución tendencial da economía o tempo que responde a unha serie de medidas e políticas de 

xestión en materia de gastos que implican un incremento dos gastos estimando que será 

liquidado dentro dos obxectivos fiscais de regra de gasto, estabilidade e sostibilidade financeira. 

Unha vez analizado o Orzamento do Concello de Vilagarcía de Arousa para o ano 2018, 

atopamos un orzamento cunha lixeira desviación o alza do 6,42% respecto das previsións das 

liñas fundamentais do orzamento para o 2018, motivada fundamentalmente pola previsión da 

operación de endebedamento que non se contemplou na confección das liñas 2018 así como 

pola inclusión de ingresos por labores de inspección fiscal que nas liñas fundamentais non foron 

tidos en conta; Un orzamento equilibrado, estable, sostible e que cumpre coa regra de gasto e 

por iso, estimo que é posible facer efectivo o compromiso deste goberno de seguir executando 

as políticas necesarias sen menoscabo da calidade dos servizos mínimos municipais necesarios, 

nin esquecer o obrigado compromiso coas políticas asistenciais, permitindo no seu conxunto 

unha xestión eficaz do gasto público dentro dunha política de austeridade, sen esquecer as 

accións destinadas a servizos e actividades de solidariedade social prestados polo propio 

Concello, en beneficio do interese xeral e do conxunto da cidadanía do Concello de Vilagarcía de 

Arousa. 

O Alcalde, 

Alberto Varela Paz 

 

Dáse conta así mesmo da Proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

PROPOSTA ALCALDÍA-PRESIDENCIA: CADRO DE PERSOAL (PLANTILLA), RELACIÓN DE 

POSTOS DE TRABALLO E ANEXO PERSOAL (VALORACIÓN ORZAMENTARIA), E TEMAS DE 

PERSOAL ANO 2018: 

Visto o cadro de persoal existente no Concello e as asignacións de postos de traballo a os 

distintos servizos, así como os cometidos desempeñados e requiridos polas necesidades de 

servizo público, procedeuse á confección da relación de postos de traballo, do que resulta: 

Funcionarios de carreira 223 

Persoal laboral 78 

Persoal eventual 3 

O total do cadro de persoal ascende a 304 prazas, non se contempla na cifra anterior o persoal que 

presta servizos ao Concello con carácter temporal en diferentes programas subvencionados por 

outras administracións. 

Considerando as necesidades prioritarias de contar con persoal suficiente en determinadas área 

e departamentos segundo a capacidade de auto-organización que corresponde a esta 

Administración, procedeuse á reorganización de postos de traballo en diferentes servizos 



 

 

segundo se reflicte no organigrama e relación de postos de traballo que se adxunta a esta 

proposta. 

APORTACIÓN PLAN DE PENSIÓNS 

Considerando o disposto na Lei 3/2017 de 27 de xuño de Presupostos  Xerais do Estado 

proponse a recuperación parcial da achega municipal ao Plan de Pensión previsto no vixente 

Acordo Marco e Convenio Colectivo, e que representa o 65% do importe previsto en ditas 

normas convencionais e que no ano 2017 foi un importe mensual por empregado de 16,74€ e un 

total anual de 200,88€. E coa intención da plena recuperación progresiva segundo as 

posibilidades orzamentarias en vindeiras anualidades. 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

O art. 69 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei do Estatuto Básico do Emprego Publico (TREBEP) establece que a planificación 

dos recursos humanos nas administracións públicas terá como obxectivo contribuír á 

consecución da eficacia na prestación dos servizos e da eficiencia na utilización dos recursos 

económicos dispoñibles mediante a dimensión axeitada dos seus efectivos, a súa mellor 

distribución, formación, promoción profesional e mobilidade. 

A Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións 

Públicas, introduce importantes cambios nas relacións das administracións con os/as 

administrados/as a través do uso xeneralizado e obrigatorio das novas tecnoloxías e 

administración electrónica, coa finalidade de axilizar os procedementos e un pleno 

funcionamento do procedemento administrativo electrónico e dos documentos/arquivos que 

deben integralo: rexistro electrónico, arquivo electrónico. Asemade debe considerarse as obrigas 

derivadas da normativa en materia de transparencia previstas legalmente e contratación 

telemática e administración electrónica. 

Por elo procede adaptar a estrutura de postos de traballo da área de tramitación administrativa 

aos novos requirimentos normativos, e que doten dunha mellor axilidade na resposta á cidadanía 

adaptando os postos de traballo existentes a esta realidade polo que se propón un plan especial 

de ordenación de RRHH previsto no artigo 47 da Lei 2/2015 de 29 de abril de Emprego Público 

de Galicia: para a realización dun proceso de promoción interna para a cobertura de 10 prazas de 

“Administrativo” do subgrupo C1 polo sistema de promoción interna. 

Polo que procede a convocatoria de 10 prazas do subgrupo grupo C1 vencelladas a ditos postos 

de Administrativo de Administración Xeral mediante proceso de promoción interna vertical 

dirixida ao persoal auxiliar administrativo da escala de Administración Xeral, Auxiliar 

Administrativo do subgrupo C2 dó Concello de Vilagarcía de Arousa. 

Unha vez concluídos os procesos de promoción interna previstos polo plan especial de 

ordenación de RRHH coa toma de posesión doas/as candidatos/as que a superen procederase á 

amortización dás prazas de resultas do subgrupo C2 e dos postos vencellados a ditas prazas. 

SERVIZOS SOCIAIS 

Considerando que a Xunta de Galicia ven de conceder dentro do programa de Servizos Sociais 

un segundo posto de Educador/a Social subgrupo A2, procede a creación estrutural de dito 

posto mediante a reconversión dun posto anteriormente existente de Educadora do subgrupo 

C1. 

ESCOLA DE MÚSICA 

Reflíctese a redución da dotación dun posto de profesor de música a tempo parcial que ven de 

quedar vacante e se reasigna a xornada correspondente entre o resto das dotacións de postos 

xa existentes de tan modo que se mantén a mesma dotación orzamentaria. 

Considerando o disposto na lexislación de aplicación exposta, e na procura do mantemento dos 

servizos públicos esenciais, así como na consecución da eficacia e eficiencia na prestación dos 

mesmos, con atención á realidade económica e a evolución inmediata da mesma procedeuse á 

elaboración do Cadro de Persoal do Concello, coa súa distinta clasificación e dotación numérica, 

e a Relación de Postos de Traballo por áreas cos seus respectivos códigos e facendo referencia 

ao destino, código do mesmo, códigos postos de traballo, denominación posto, dotación, niveis, 

tipo de posto, forma de provisión, titulación, situación, formación, etc… conforme modelo da 

Resolución de 20 de xaneiro1989 das Secretarías de Estado e Facenda e Administracións 

Públicas. 



 

 

O artigo 90 da Lei 7/1985, do 2 de abril, establece que corresponde a cada Corporación Local 

aprobar anualmente, a través do Orzamento, o cadro de persoal que deberá comprender tódolos 

postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual. 

En consecuencia, proponse ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte: 

ACORDO 

1.- Aprobar a convocatoria de procedemento de promoción interna de 10 prazas de 

Administrativo subgrupo C1 da escala de Administración Xeral a través dun Plan de ordenación 

de RRHH para a reorganización dos postos de traballo e prazas vencelladas dentro do grupo C 

de Administración Xeral. Unha vez concluído o proceso de promoción interna coa toma de 

posesión doas/as candidatos/as que a superen procederase á amortización dás prazas de 

resultas do subgrupo C2 (auxiliar administrativo) e postos de xefatura de grupo vacantes. Cunha 

dotación prevista no ano 2018 completo de 26.135,19€. 

2.- Procede incrementar nun 15% a achega individual ao Plan de Pensións municipal ata o 

importe mensual de 19,25€/mes e un importe anual de 231,01€ por empregado/a, sendo a 

partida total de 69.996,03€. 

3.- Aprobar o Cadro de Persoal (Plantilla) e a Relación de Postos de Traballo deste Concello, 

coas súas retribucións para o ano 2018, que se unen como anexo a esta proposta. 

4.- Publicar o cadro de persoal e relación de postos de traballo aprobados, integramente no 

Boletín Oficial da Provincia, xunto co resumo do Orzamento, e que se remita copia ás 

administracións do Estado e da Comunidade Autónoma. 

5.- Ratificar o pacto da Mesa Xeral de Negociación do persoal funcionario para aprobar a 

modificación do artigo 47 do Acordo Marco que queda redactado nos seguintes termos: 

“Artigo 47 .- AXUDA DE ESTUDOS PARA O PERSOAL E OS SEUS FILLOS 

Todo o persoal funcionario de carreira do Concello ou funcionario interino por un tempo 

acumulado igual ou superior a dous anos, e que este en servizo activo, percibirá, previa 

acreditación documental, as seguintes axudas por estudos de fillos/as menores de 26 anos: 

- Fillos/as en Educ. Infantil e/ou gardería (0-6 anos)   50€ ano/fillo 

- Fillos/as en Educación Primaria      70€ ano/fillo 

- Fillos/as en ESO ou equivalente      95€ ano/fillo 

- Fillos/as en Bacharelato ou Ciclo formativo de grao medio  130€ ano/fillo 

- Fillos/as en Ciclo formativo de grao superior    165€ ano/fillo 

- Fillos/as en Grao/Máster Universitario     325€ ano/fillo 

Os estudos anteriores entenderase comprendidos aqueles de educación especial ou equivalentes 

ou análogos previstos nun plan de estudos oficial. 

Os importes anteriores ponderaranse segundo a renda bruta media da unidade familiar segundo 

a seguinte escala: 

- Ata 18.000€ medios por membro da unidade familiar:  percepción do 100% 

- De 18.001€ ata 22.000€ medios por membro da unidade:  percepción do 80% 

- De 22.001€ ata 25.000€ medios por membro da unidade:  percepción do 70% 

- De 25.001€ en adiante, medios por membro da unidade:  percepción do 60% 

Estas becas serán incompatibles coa percepción doutras similares que outorgue a 

Administración. No caso de que a axuda outorgada pola outra Administración sexa de contía 

inferior á prevista neste artigo, o traballador/a terá dereito á diferenza resultante.” 

6.- Ratificar o pacto da Comisión de Negociación do persoal laboral do Concello de Vilagarcía de 

Arousa integrada pola representación do Concello e pola parte social polos/as membros do 

Comité de Empresa, para aprobar a modificación do artigo 41 do Convenio Colectivo que queda 

redactado nos seguintes termos: 

“Artigo 41 .- AXUDA DE ESTUDOS PARA O PERSOAL E OS SEUS FILLOS 

Todo o persoal laboral fixo do Concello ou laboral cun tempo de traballo acumulado igual ou 

superior a dous anos, e que este en servizo activo, percibirá, previa acreditación documental, as 

seguintes axudas por estudos de fillos/as menores de 26 anos: 

- Fillos/as en Educ. Infantil e/ou gardería (0-6 anos)   50€ ano/fillo 

- Fillos/as en Educación Primaria      70€ ano/fillo 

- Fillos/as en ESO ou equivalente      95€ ano/fillo 

- Fillos/as en Bacharelato ou Ciclo formativo de grao medio  130€ ano/fillo 

- Fillos/as en Ciclo formativo de grao superior    165€ ano/fillo 



 

 

- Fillos/as en Grao/Máster Universitario     325€ ano/fillo 

 

Os estudos anteriores entenderase comprendidos aqueles de educación especial ou equivalentes 

ou análogos previstos nun plan de estudos oficial. 

Os importes anteriores ponderaranse segundo a renda bruta media da unidade familiar segundo 

a seguinte escala: 

- Ata 18.000€ medios por membro da unidade familiar:  percepción do 100% 

- De 18.001€ ata 22.000€ medios por membro da unidade:  percepción do 80% 

- De 22.001€ ata 25.000€ medios por membro da unidade:  percepción do 70% 

- De 25.001€ en adiante, medios por membro da unidade:  percepción do 60% 

Estas becas serán incompatibles coa percepción doutras similares que outorgue a 

Administración. No caso de que a axuda outorgada pola outra Administración sexa de contía 

inferior á prevista neste artigo, o traballador/a terá dereito á diferenza resultante.” 

Nembargante a Corporación acordará o que estime pertinente. 

En Vilagarcía de Arousa a 14 de marzo de 2018. 

O Alcalde-Presidente 

D. Alberto Varela Paz 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE e BNG  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, Somos Maioría e Concelleiro non 

adscrito, din que se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación do Orzamento Xeral do 

Concello e da FPSDM para o exercicio de 2018, anexo de investimentos, operación de crédito 

que o financia e teito de gasto non financeiro, Así como o cadro de persoal, relación de postos de 

traballo, convocatoria procedemento de promoción interna e modificación Acordo Marco e 

Convenio Colectivo. 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  once  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PSG-PSOE (8), BNG (2) e Concelleiro non adscrito (1)  e  dez  votos en contra, pertencentes 

ós membros dos grupos políticos municipais do PP (7), EU (2) e Somos Maioría (1) 

  

ACÓRDASE Por maioría: 

1.- A aprobación inicial do Orzamento Xeral do Concello e da FPSDM para o exercicio 2018, cun 

importe que ascende a 27.435.573,10 € no estado de ingresos e 27.435.573,10 € no estado de 

gastos, cun superavit por tanto de 0,00 €, así como as bases de execución, o anexo de 

investimentos que ascende a 1.130.000,00 € e o teito de gasto non financeiro que se fixa en 

22.652.731,61 € 

2.- Aprobar a convocatoria de procedemento de promoción interna de 10 prazas de 

Administrativo subgrupo C1 da escala de Administración Xeral a través dun Plan de ordenación 

de RRHH para a reorganización dos postos de traballo e prazas vencelladas dentro do grupo C 

de Administración Xeral. Unha vez concluído o proceso de promoción interna coa toma de 

posesión doas/as candidatos/as que a superen procederase á amortización dás prazas de 

resultas do subgrupo C2 (auxiliar administrativo) e postos de xefatura de grupo vacantes. Cunha 

dotación prevista no ano 2018 completo de 26.135,19€. 

3.- Incrementar nun 15% a achega individual ao Plan de Pensións municipal ata o importe 

mensual de 19,25€/mes e un importe anual de 231,01€ por empregado/a, sendo a partida total 

de 69.996,03€. 

4.- Aprobar o Cadro de Persoal (Plantilla) e a Relación de Postos de Traballo deste Concello, 

coas súas retribucións para o ano 2018, que se unen como anexo a esta proposta. 



 

 

5.- Publicar o cadro de persoal e relación de postos de traballo aprobados, integramente no 

Boletín Oficial da Provincia, xunto co resumo do Orzamento, e que se remita copia ás 

administracións do Estado e da Comunidade Autónoma. 

6.- Ratificar o pacto da Mesa Xeral de Negociación do persoal funcionario para aprobar a 

modificación do artigo 47 do Acordo Marco que queda redactado nos seguintes termos: 

“Artigo 47 .- AXUDA DE ESTUDOS PARA O PERSOAL E OS SEUS FILLOS 

Todo o persoal funcionario de carreira do Concello ou funcionario interino por un tempo 

acumulado igual ou superior a dous anos, e que este en servizo activo, percibirá, previa 

acreditación documental, as seguintes axudas por estudos de fillos/as menores de 26 anos: 

- Fillos/as en Educ. Infantil e/ou gardería (0-6 anos)   50€ ano/fillo 

- Fillos/as en Educación Primaria      70€ ano/fillo 

- Fillos/as en ESO ou equivalente      95€ ano/fillo 

- Fillos/as en Bacharelato ou Ciclo formativo de grao medio  130€ ano/fillo 

- Fillos/as en Ciclo formativo de grao superior    165€ ano/fillo 

- Fillos/as en Grao/Máster Universitario     325€ ano/fillo 

Os estudos anteriores entenderase comprendidos aqueles de educación especial ou equivalentes 

ou análogos previstos nun plan de estudos oficial. 

Os importes anteriores ponderaranse segundo a renda bruta media da unidade familiar segundo 

a seguinte escala: 

- Ata 18.000€ medios por membro da unidade familiar:  percepción do 100% 

- De 18.001€ ata 22.000€ medios por membro da unidade:  percepción do 80% 

- De 22.001€ ata 25.000€ medios por membro da unidade:  percepción do 70% 

- De 25.001€ en adiante, medios por membro da unidade:  percepción do 60% 

Estas becas serán incompatibles coa percepción doutras similares que outorgue a 

Administración. No caso de que a axuda outorgada pola outra Administración sexa de contía 

inferior á prevista neste artigo, o traballador/a terá dereito á diferenza resultante. 

7.- Ratificar o pacto da Comisión de Negociación do persoal laboral do Concello de Vilagarcía de 

Arousa integrada pola representación do Concello e pola parte social polos/as membros do 

Comité de Empresa, para aprobar a modificación do artigo 41 do Convenio Colectivo que queda 

redactado nos seguintes termos: 

“Artigo 41 .- AXUDA DE ESTUDOS PARA O PERSOAL E OS SEUS FILLOS 

Todo o persoal laboral fixo do Concello ou laboral cun tempo de traballo acumulado igual ou 

superior a dous anos, e que este en servizo activo, percibirá, previa acreditación documental, as 

seguintes axudas por estudos de fillos/as menores de 26 anos: 

- Fillos/as en Educ. Infantil e/ou gardería (0-6 anos)   50€ ano/fillo 

- Fillos/as en Educación Primaria      70€ ano/fillo 

- Fillos/as en ESO ou equivalente      95€ ano/fillo 

- Fillos/as en Bacharelato ou Ciclo formativo de grao medio  130€ ano/fillo 

- Fillos/as en Ciclo formativo de grao superior    165€ ano/fillo 

- Fillos/as en Grao/Máster Universitario     325€ ano/fillo 

Os estudos anteriores entenderase comprendidos aqueles de educación especial ou equivalentes 

ou análogos previstos nun plan de estudos oficial. 

Os importes anteriores ponderaranse segundo a renda bruta media da unidade familiar segundo 

a seguinte escala: 

- Ata 18.000€ medios por membro da unidade familiar:  percepción do 100% 

- De 18.001€ ata 22.000€ medios por membro da unidade:  percepción do 80% 

- De 22.001€ ata 25.000€ medios por membro da unidade:  percepción do 70% 

- De 25.001€ en adiante, medios por membro da unidade:  percepción do 60% 

Estas becas serán incompatibles coa percepción doutras similares que outorgue a 

Administración. No caso de que a axuda outorgada pola outra Administración sexa de contía 

inferior á prevista neste artigo, o traballador/a terá dereito á diferenza resultante.” 

8.- A concertación dunha operación de crédito afectado ao anexo de investimentos por importe 

de 1.130.000 €, por non atoparse o Concello afectado polas limitacións impostas nesta materia 

polo TRLRFL 2/2004 e demais normativa de aplicación. 



 

 

9.- Expoñer ao público o orzamento Xeral do Concello para 2018 e o da FPSDM, previo anuncio 

no Boletín Oficial da Provincia durante o prazo de quince días, para o que os interesados poderán 

examinalo e presentar reclamacións ante a Xunta de Goberno Local. 

O orzamento e demais documentos citados considerarase definitivamente aprobado se durante o 

citado prazo non se presentan reclamacións. 

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=6 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 

- Sendo as 21:00 horas auséntase do Pleno a Sra. Mosquera Leal. 

 

 
7.APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO 

MUNICIPAL DO BNG, SOBRE RECUPERACIÓN DOS DEREITOS E DO EMPREGO NA 

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, 

FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 20 de marzo de 2018, do 

seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada a través da sede electrónica coa data de 9 de marzo de 2018, 

do seguinte teor: 

 MOCIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DOS DEREITOS E DO EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN 

DE XUSTIZA  

O grupo municipal do BNG de Vilagarcía de Arousa, ao abeiro do Regulamento orgánico 

municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate en Pleno.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Os traballadores e as traballadoras da Administración de Xustiza de Galiza suman xa máis de un 

mes de paro reclamando condicións salariais e laborais que non os discriminen, contra os 

recortes e en defensa dunha Administración de Xustiza áxil e moderna, e iniciaron o pasado 9 de 

febreiro unha folga indefinida. Trátase dunha medida extrema á que se chega logo de esgotar 

todas as vías posibeis de negociación e como resposta á prepotencia, soberbia e cerrazón da 

Xunta de Galiza. A folga conta cun seguimento masivo e co apoio dos sete sindicatos 

representativos do persoal. Tamén as dúas manifestacións convocadas en Compostela, o 25 de 

xaneiro e o 24 de febreiro, contaron con un apoio masivo dos traballadores e traballadoras.  

A convocatoria dunha medida tan extrema como unha folga indefinida, e o apoio masivo co que 

conta, hai que enmarcala no deterioro continuo dos servizos públicos, no empeoramento das 

condicións laborais, e nos continuos recortes de dereitos ao que levaron as políticas regresivas, 

reaccionarias e centralizadoras do PP no goberno do Estado e na Xunta de Galiza. Existe un 

malestar xeralizado nos empregados e empregadas públicos, que mentres que noutros sectores 

está latente, no caso da Xustiza cristalizou en medidas contundentes de carácter reivindicativo, 

mobilización e loita. Cómpre valorar pois a importancia da capacidade de mobilización que está a 

manter este sector en contra da Xunta do PP.  

A Xunta de Galiza e o PP, por boca de Feijóo e de Rueda, intentan trasladar á opinión pública que 

a única motivación deste conflito é unha mera reivindicación de mellora salarial, que se trata dun 

sector privilexiado (función pública) e que rexeitan unha “xenerosa” oferta de suba salarial. Tratan 

con isto de poñer á xente en contra e culpar a sindicatos e persoal da Xustiza das conscuencias 

negativas da folga  

Os traballadores e traballadoras do sector da Xustiza en Galiza están sendo reiteradamente 

discriminadas na retribución do complemento transitorio con respecto ao resto do persoal do 

Estado, cunhas diferenzas salariais acumuladas no período 2013-2017 que poden variar entre os 

4.000 e os 10.000 euros, dependendo do corpo ao que se pertenza. Por iso, unha das demandas 

é a subida do complemento transitorio autonómico, retirado das pagas extraordinarias polo 

Goberno de Feijóo, durante estes últimos catro anos.  

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=6


 

 

Reclaman ademais a retirada do desconto que se lle aplica ao persoal da administración de 

xustiza en caso de IT, pero que non se aplica a xuíces e xuízas, fiscais ou letrados/as, así como a 

negociación do pagamento do 100% das substitucións, pois a diferenza do que pasa noutras 

autonomías, en Galiza o persoal que cubre un posto en substitución vertical non cobra a 

totalidade do posto que ocupa.  

Solicitan igualmente que se negocie un plan recuperación das 106 prazas amortizadas en 2013 e 

que afectaron especialmente aos xulgados do contencioso, de paz, de familia e ás audiencias 

provinciais o que supuxo un incremento substancial da carga de traballo e atrasos, e as centrais 

sindicais piden a consolidación de prazas de reforzo de máis de tres anos de duración, 

comprometida pola Dirección Xeral de Xustiza.  

Con máis de tres mil xuízos suspendidos e unha folga indefinida que está a provocar un grave 

prexuízo nun servizo fundamental, faise necesaria unha negociación real que busque unha 

solución a un conflito que afecta a miles de cidadáns no noso país.  

A pesar das demandas do comité de folga da interlocución do Consello Galego de Relacións 

Laborais, que foi o único lugar onde se deu un certo avance nas negociacións e que foi eliminado 

da mesa de negociación tras a entrada na mesma da Consellaría de Facenda, que permita 

desbloquear o conflito, a Xunta négase a aceptar a mediación, continuando nunha actitude total 

de cerrazón que a amosa incapaz de negociar co fin de chegar a un acordo.  

Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal de Vilagarcía de 

Arousa a adopción do seguinte  

ACORDO  

1. Amosar o apoio aos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza nas súas 

reivindicacións de dereitos laborais e de emprego.  

2. Instar á Xunta de Galiza a retomar as negociacións no marco do Consello Galego de 

Relacións Laborais cos representantes dos traballadores e traballadoras da Administración 

de Xustiza.  

Vilagarcía de Arousa a 10 de marzo do 2018 

 

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 dos grupos municipais do PSG-PSOE, PP, EU, Somos Maioría e 

Concelleiro non adscrito, din que se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia infórmase favorablemente a aprobación da moción presentada polo grupo 

político municipal do BNG, sobre recuperación dos dereitos e do emprego na Administración de 

Xustiza  

 

- Dáse conta da emenda de adición presentada polo grupo municipal do BNG: 

Incluír como terceiro punto: 

 

3. Lembrar á Xunta de Galiza a reclamación pendente da creación do cuarto Xulgado en Vilagarcía 

de Arousa e instar á mesma á creación deste cuarto Xulgado na nosa cidade o antes posible. 

 

Sometido a votación  polo Sr. Alcalde a moción coa emenda, da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con   trece  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PSG-PSOE (8), EU (1), BNG (2), Somos Maioría (1) e Concelleiro non adscrito (1),  e sete votos 

en contra  pertencentes ao grupo político municipal do PP (7), 

  

ACÓRDASE: Por maioría aprobar a moción do Grupo Municipal do BNG e,  

 1. Amosar o apoio aos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza nas súas 

reivindicacións de dereitos laborais e de emprego.  



 

 

2. Instar á Xunta de Galiza a retomar as negociacións no marco do Consello Galego de Relacións 

Laborais cos representantes dos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza.  

3. Lembrar á Xunta de Galiza a reclamación pendente da creación do cuarto Xulgado en 

Vilagarcía de Arousa e instar á mesma á creación deste cuarto Xulgado na nosa cidade o antes 

posible. 

 

 

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=7 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 
8.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO 

MUNICIPAL DO PP SOBRE PETICIÓNS VECIÑAIS SOBRE OBRAS E SEGURIDADE CIDADÁ 

NO PIÑEIRIÑO:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE 

CONTAS, en sesión celebrada o día 20 de marzo de 2018, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo municipal do PP coa data de 19 de marzo de 2018, 

do seguinte teor: 

 

Os concelleiros integrantes do Grupo Municipal Popular, ao amparo do establecido no artígo 97 

do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 

formulan, para a súa discusión e, no seu caso, aprobación no Pleno Ordinario de marzo de 2018 

a seguinte MOCIÓN: 

“Peticións veciñais sobre obras e seguridade cidadá no Piñeiriño”  

EXPOÑEN 

O Partido Popular de Vilagarcía continúa a súa rolda de visitas polas diferentes zonas e 

parroquias do municipio para coñecer de primeira man as peticións veciñais que demanda a 

cidadanía e que non son escoitadas polo goberno local. 

Desta volta os veciños do Piñeiriño trasladáronlle ó principal grupo da oposición a súa 

preocupación pola falta de seguridade cidadá e polo mal estado das beirarrúas, pola seguridade 

do Camiño Fontecarmoa e pola presenza habitual de ratas polas rúas. 

O problema de inseguridade cidadá localízase sobre todo na contorna do parque infantil e da 

pista de fútbol. Os veciños que alí residen din estar intranquilos e mesmo ter medo nalgunhas 

ocasións pola presenza dalgúns usuarios do emprazamento e solicitan unha maior presenza 

policial e vixilancia para que non se rexistren altercados. 

Nesa mesma ubicación, os residentes solicitan que os bancos existentes situados nun lado da 

pista deportiva conten con respaldo para facer máis cómodo o seu uso. E para evitar que os 

balóns se sigan guindando por riba da malla existente e rompan os cristais dos coches 

aparcados nas inmediacións, pregan que se eleve esa malla a maior altura. 

No mesmo lugar, o composteiro comunitario instalado nas inmediacións da pista, segue a xerar 

controversia polo lugar escollido para poñelo. Os veciños, que recolleron máis de 300 sinaturas 

para solicitar o seu traslado, viron como desde o Concello non se lle facía caso algún á súa 

petición e o malestar social segue aumentando. Solicitan un lugar alternativo para a súa 

ubicación definitiva. 

No tocante a obras, as beirarrúas, por norma xeral, precisan de arranxos. O Piñeiriño é unha das 

zonas máis poboadas de Vilagarcía e o desgaste vai acorde co peso poboacional existente. 

Algúns dos casos máis evidentes son os entornos das zonas empregadas para aparcar ou a 

beirarrúa onde se sitúa a estación do VaiBike. Os veciños solicitan que se arranxen de maneira 

inmediata porque hai risco de caídas. Do mesmo xeito solicitan que se consoliden os 

aparcadoiros disuasorios oficialmente. 

Ademais, os usuarios do Camiño de Fontecarmoa (o que desemboca na rotonda de Pablo 

Picasso) solicitan a instalación de medidas de seguridade nun dos lados do vial, que se atopa 

desprotexido e pode provocar caídas de peóns e vehículos, debido ao desnivel existente na 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=7


 

 

estrada con respecto dos terreos anexos. Os veciños están preocupados e queren unha solución 

técnica urxente que resolva este malestar. 

Finalmente, a cidadanía denuncia a presenza continuada de ratas polas beirarrúas. A 

preocupación vai en aumento porque hai moitos nenos, mesmo un centro escolar, e estes 

animais, algúns de grandes dimensións, percorren a zona con total normalidade. Os veciños 

esixen que se poña remedio de maneira inmedita. 

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do PP de Vilagarcía de Arousa 

SOLICITA 

o Que se leven a cabo iniciativas para aumentar a seguridad cidadá e se incremente a 

presencia policial e a vixilancia na zona do Piñeiriño, con especial atención ó entorno do parque 

infantil. 

o Que se dote de respaldos ós bancos situados nas proximidades da pista deportiva e se 

eleve al altura da malla protectora, porque os balóns que impactan nos cristais dos vehículos 

poden rompelos, supoñendo un perigo evidente. 

o Que se traslade o composteiro comunitario instalado nas inmediacións da pista, segundo 

solicitaron os veciños con máis de 300 sinaturas que respaldan a citada petición. 

o Que se leve a cabo un plan de arranxo das beirarrúas, que en determinadas zonas están 

notablemente perxudicadas polo tránsito e aparcamentos dos vehículos, e que se consoliden os 

aparcamentos disuasorios. 

o Que se poña solución ós problemas de seguridade viaria do Camiño Fontecarmoa, no que 

a calzada está máis alta que os terreos anexos, co risco que isto conleva. 

o Que se realice urxentemente un servizo de control de plagas incidindo, especialmente, na 

desratización nas beirarrúas e demais zonas públicas da contorna. 

Asdo. Ana Granja – Concelleira do grupo municipal do PP 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PP   informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE, EU, BNG, Somos Maioría e 

Concelleiro non adscrito, din que se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da moción presentada 

polo grupo político municipal do PP, sobre “Peticións veciñais sobre obras e seguridade cidadá 

no Piñeiriño” 

 

- O Grupo Municipal do PP propón que no terceiro apartado, quede do seguinte xeito: 

o Que se traslade a outro lugar do Parque o composteiro comunitario instalado nas 

inmediacións da pista. 

 

 

Sometido a votación a moción polo Sr. Alcalde coa emenda indicada, da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  oito  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos municipais 

do PP (7) e Somos Maioría (1), dúas  abstencións dos membros pertencentes ao grupo político 

municipal de EU (1) e Concelleiro non adscrito (1), e dez votos en contra, pertencentes ós 

membros dos grupos políticos municipais do PSG-PSOE (8) e BNG (2) 

  

ACÓRDASE: Por maioría rexeitar a moción presentada polo grupo político municipal do PP. 

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=8 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=1


 

 

9. INTERPELACIÓNS OU CONTROL DAS DECISIÓNS DO GRUPO DE GOBERNO. 

Non se presentaron 

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=9 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 

10. 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, o Sr. Alcalde 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. 

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=10 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 

11. ROGOS E PREGUNTAS. Por parte dos/as Sres./as Concelleiros/as formúlanse rogos e 

preguntas. 

 

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=11 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 

 

12. QUENDA DE ROGOS E PREGUNTAS ENTRE O PÚBLICO ASISTENTE Á SESIÓN. 

Por parte do público asistente formúlanse rogos e preguntas. 

 

 

Para acceder a este asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=180323&punto=12 

Así mesmo poderá acceder á gravación integra en: sede.vilagarcia.gal 

 

 

E sen máis asuntos que tratar, ás 22:10 minutos, levantouse a sesión da que se estende a 

presente acta e eu, Secretaria, dou fe. 

 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=9
http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=10
http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=11
http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=180323&punto=12

