
 

 

ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORDINARIA 
CELEBRADA  O  DÍA   24 DE NOVEMBRO DE 2016 

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 

D. TOMÁS FOLE DÍAZ 

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. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 

DONA MARÍA MOSQUERA LEAL 

D. MIGEL ALVES LAGO 

D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ 

DONA LUCÍA CESAR VELOSO 

D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA 

 

SECRETARIA  

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 

INTERVENTORA 

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ 

 

 

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, 

sendo as 17:30 do día 24 de novembro de 

2016, e coa asistencia da Secretaria, 

reuníronse, en primeira convocatoria, os 

señores Concelleiros, que á marxe se 

relacionan como asistentes, co obxecto de 

celebrar Sesión Plenaria Ordinaria convocada 

ó efecto.  

 A  continuación  procédese  a  trata-los 

asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día: 

 
1. Aprobación, se procede, da actas das 

sesións anteriores de datas 18 e 27 de 

outubro de 2016. 

2. Toma de coñecemento dos Decretos da 

Alcaldía emitidos no mes  de outubro de 

2016. 

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, do reaxuste das 

anualidades, para as obras de mellora de 

instalación do mercado de abastos 2ª 

Fase (Nº 01/19/2015) 

5. Aprobación, se procede, do expediente de 

modificación de Saldos iniciais por 

anulación de obrigas recoñecidas 

pendentes de pago Nº 02/MSI/2016. 

 
6. Aprobación, se procede, do convenio de arrendamento  entre ADIF e o Concello de 

Vilagarcía de Arousa, para a posta en marcha da vía verde do Salnés. 

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

adhesión ao programa APEGO. 

8. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do BNG, de 

apoio ás reclamacións dos traballadores do mar. 

9. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do P.P., sobre 

melloras do entorno do campo da Pelada, en Faxilde 

10. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do P.P., sobre 

xestións para a construción dunha rotonda na Avda. de Pontevedra para o acceso ó Hospital 

do Salnés. 

11. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do P.P., sobre 

sinalización e identificación con pictogramas de todos os centros socioculturais de 

Vilagarcía.  

12. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de Somos 

Maioría para a recuperación por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa do seu servizo de 

publicacións. 

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

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

15. Rogos e preguntas. 



 

 

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

 

 

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES DE DATAS 18 E 27 

DE OUTUBRO DE 2016..- Polo Sr. Alcalde pregúntase se hai algunha proposta de rectificación 

das actas correspondentes ás sesións plenarias de datas 18 e 27 de outubro de 2016. 

 

- O Sr. Alves Lago indica que existe un erro na acta do día 18 de outubro que lles foi remitida, 

figurando o tipo de gravame do IBI do 0,56% e debendo figurar o tipo do 0,55%. 

 

- A Secretaria Xeral contesta que figura o 0,55%. 

 

Non habendo ningunha proposta de rectificación quedan aprobadas por unanimidade ambas 

actas das sesións plenarias celebradas os días 18 e 27 de outubro de 2016. 

 

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

OUTUBRO DE 2016: Pola Secretaria dáse conta ao Pleno da Corporación dos Decretos emitidos 

pola Alcaldía:  

 

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE DATAS ANTERIORES:  

Nº DESCRICIÓN 

1 Aprobación expediente de Modificación de Créditos de Xeración de Créditos de natureza 

non tributaria. 

3 Recoñecemento de obrigas e orde de pago 

 

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DO MES DE OUTUBRO DE 2016:  

Nº DESCRICIÓN 

1 Orde demolición obras realizadas sen licenza 

1 Orde inmediata suspensión de obras  

1 Orde execución valado provisional solares 

6 Requirimento presentación informe-ditame seguridade de elementos exteriores de 

inmoble 

2 Mantemento orde de paralización de obras 

1 Arquivo de expediente e orde presentación informe técnico director das obras 

2 Arquivo de expediente de reposición da legalidade urbanística 

6 Incoación de expediente de reposición da legalidade urbanística 

1 Concesión de licenza para funcionamento de actividade 

13 Aceptación comunicación previa e documentación para inicio e desenvolvemento de 

actividade 

1 Rectificación resolución concesión licenza de segregación 

49 Aceptación de comunicación previa e documentación obra menor 

8 Concesión de licenza municipal de obra maior 

2 Concesión de licenza para acometida e conexión de auga 

3 Denegación/concesión legalización de obras realizadas sen licenza 

1 Declaración ineficacia de comunicación previa para instalación de remolque 

2 Concesión renuncia e arquivo comunicación previa para apertura de establecemento 

2 Aceptación desestimento e arquivo expediente 

3 Concesión/denegación de entrada de carruaxes 

3 Concesión de licenza de canalización para rede de gas 

3 Concesión de licenza de obra menor 

5 Iniciación de oficio de expedientes sancionadores de tráfico 

3 Aprobación plan de seguridade e saúde obras 

2 Exclusión de licitador en expediente de licitación contrato de subministro 



 

 

1 Requirimento a licitador para presentar documentación expediente licitación contrato de 

subministro 

1 Desestimación de recurso de reposición contra resolución de exclusión de licitador 

3 Aprobación de expediente de contratación 

1 Concesión prórroga prazo de execución de obras 

3 Nomeamento de funcionario/a interino/a 

1 Designación Encargado Accidental Servizo de Obras 

1 Acordar apertura expediewnte disciplinario a empregado municipal 

1 Solicitar á Academia Galega de Seguridade Pública a encomenda de xestión de proceso 

selectivo para selección e nomeamento funcionarios carreira 3 prazas policía local 

1 Modificación composición tribunal selección de 3 prazas de garda de Policía Local 

1 Aprobación lista definitiva de candidatos/as admitidos/as e excluídos/ selección de 3 

prazas de garda de policía local. 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina de servizos prestados en domingo 

1 Recoñecemento e aboamento en nomina de gratificación por festivos 

1 Recoñecemento e aboamento en nomina de servizos prestados en xornada nocturna 

1 Fraccionamento aboamento diferenzas sinaladas a funcionario municipal 

1 Aprobación gasto aportación ao Plan de Pensións do mes de setembro 

2 Recoñecemento de obrigas e orde de pago 

1 Aprobación expediente de Modificación de Créditos de Xeración de Créditos de natureza 

non tributaria. 

1 Aprobación de expediente de Modificación de Créditos por Transferencia 

1 Autorización celebración actuación ao aire libre 

1 Orde desprecinto local 

5 Orde de pago de facturas 

5 Concesión/denegación de fraccionamento de débeda 

2 Orde representación e defensa dos intereses do Concello exercida por letrado en 

procedemento xudicial 

4 Aprobación de gasto de publicación de anuncio no DOG ou BOP 

 

 

TOTAL: 162  

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

 
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 

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. 

 

Están presentadas as seguintes solicitudes de participación cidadá: 

 

- D. Germán Manuel Torres de Aboal como Coordinador da Mesa das Verbas que solicita intervir 

no asunto nº 12 relativo á recuperación do servizo de publicacións. 



 

 

 

A seguir, polo Sr. Alcalde alterase a Orde do Día do Pleno, pasando a tratar a continuación o 

asunto que figura co nº 12 da orde do Día do Pleno. 

 

 
12.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO 

MUNICIPAL DE SOMOS MAIORÍA PARA A RECUPERACIÓN POR PARTE DO CONCELLO 

DE VILAGARCÍA DE AROUSA DO SEU SERVIZO DE PUBLICACIÓNS.:  Dáse conta do ditame 

emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 21 

de novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo municipal de Somos Maioría coa data de 16 de 

novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Gaspar Antonio González Somoza, concelleiro e voceiro do Grupo Municipal de Somos Maioría 

Vilagarcía (PDDdG), ao abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa propoñer para a súa consideración por parte do 

Pleno Municipal de Vilagarcía de Arousa a seguinte moción: 

  

MOCIÓN PARA A RECUPERACIÓN POR PARTE DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE 

AROUSA DO SEU SERVIZO DE PUBLICACIÓNS   

Son moitas as persoas veciñas de Vilagarcía de Arousa que dispoñen dun potencial literario 

enorme pero que pola contra non dispoñen dos medios económicos para lograr que o seu labor 

se visualice como cómpre. Poetisas, monologuistas, ensaístas, historiadores, etc. merecen un 

impulso ao seu traballo e que no caso de que non poidan facer fronte ao custo que conleva a 

publicación da súa obra sexa o Concello quen faga visibles as distintas obras que estas 

creadoras e creadores poden ofrecernos a todas e a todos. 

Desde Somos Maioría Vilagarcía de Arousa (PDDdG), en cumprimento dos ideais manifestados 

no noso programa electoral no tocante á defensa e promoción da cultura local -defensa e 

promoción das que as institucións públicas deben ser as primeiras defensoras- solicitamos que o 

Concello de Vilagarcía de Arousa poña en marcha novamente o seu Servizo de Publicacións, 

actualmente en estado de letargo. 

Entendemos que a contía que pode supoñer a reposición deste servizo non debe ser elevada, 

pois non habería que botalo a andar partindo de cero, senón simplemente recuperar o seu 

funcionamento. 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal de Somos Maioría Vilagarcía (PDDdG) 

proponlle ao Pleno da Corporación Municipal o seguinte 

ACORDO: 

1· O Concello de Vilagarcía de Arousa, a través da súa Concellería de Cultura, procederá á 

recuperación do Servizo de Publicacións do Concello, para que sirva de plataforma de 

lanzamento de artistas que, no eido da creación literaria, desenvolven o seu labor na nosa vila. 

2· O Servizo de Publicacións do Concello de Vilagarcía de Arousa servirá tamén para lle facer 

visibles ao público aquelas escolmas de textos que desde distintos colectivos culturais e 

literarios promoven dos diferentes certames ou encontros que realizan. 

3· O Servizo de Publicacións proverá de exemplares das obras editadas aos fondos públicos 

locais do Concello de Vilagarcía de Arousa.  

Asdo.: Gaspar Antonio González Somoza 

En Vilagarcía de Arousa, a  16 de novembro de 2016 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal de Somos Maioría  informan favorablemente. 

 



 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE, PP, EU e BNG, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da moción presentada 

polo grupo municipal de Somos Maioría para a recuperación por parte do Concello de Vilagarcía 

de Arousa do seu servizo de publicacións. 

 

- Sendo as 17:15 horas incorpórase á sesión o Sr. Fole Díaz. 

 

- O Sr. Alcalde felicita ao Sr. Fole Díaz en nome do grupo de goberno, pola súa recente toma de 

posesión como Deputado no Congreso. 

 

- O Sr. González Somoza felicita ao Sr. Fole Díaz e agradece ao Sr. Torres de Aboal a súa labor e 

pide ao Concello que faga visible a cultura local no eido literario. 

Pídese que o Concello poña os medios para que saian á luz as creacións literarias, hai 

movementos culturais que teñen como fin a literatura, poderían facerse certames e tamén 

promovería a lingua galega. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que agradecen o traballo do Sr. Torres de Aboal a favor da 

cultura local e do país, e recaban o apoio do Concello aos creadores. 

O BNG vai a apoiar a moción. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez agradecendo ao Sr. Torres de Aboal  a labor, e pedindo que se 

poña en funcionamento o Consello Local de Cultura, creado a instancia de EU. E unha aposta 

que pode ter contidos literarios e tamén exposicións de arte, pode ser aberto a diversos 

formatos. 

 

- Intervén a Sra. Llovo del Río agradecendo a presenza do Sr. Torres de Aboal. Indica que 

traballou con el cando foi Concelleira de Cultura, cedeu obras á biblioteca o Sr. Torres, no seu 

día. 

A moción conta co apoio do PP. Había un problema cos programas que se imprimían no 

Concello e non sabe se foron arranxados. O Consello Local debe valorar se é posible publicar 

todas as obras ou non. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín agradecendo ao Sr. Torres de Aboal a súa intervención. O 

PSOE vai apoiar a iniciativa. Nunca houbo un servizo de publicacións propio no Concello de 

Vilagarcía de Arousa. E importante apostar polos estudos para publicar despois . E unha decisión 

que debe tomarse polo Consello Local de Cultura ou outro órgano municipal, unha comisión, 

debe valorar os traballos. 

Polo Concello se publican catálogos das exposicións. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza agradecendo o apoio dos grupos e propón cambiar 

“recuperación” por “posta en marcha” na moción. 

 

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que o grupo de goberno actual levaba no seu programa 

este tema da creación do Consello Local da Cultura. 

 

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: aprobar a moción do grupo municipal de Somos Maioría e en consecuencia: 

1· O Concello de Vilagarcía de Arousa, a través da súa Concellería de Cultura, procederá á posta 

en marcha do Servizo de Publicacións do Concello, para que sirva de plataforma de lanzamento 

de artistas que, no eido da creación literaria, desenvolven o seu labor na nosa vila. 



 

 

2· O Servizo de Publicacións do Concello de Vilagarcía de Arousa servirá tamén para lle facer 

visibles ao público aquelas escolmas de textos que desde distintos colectivos culturais e 

literarios promoven dos diferentes certames ou encontros que realizan. 

3· O Servizo de Publicacións proverá de exemplares das obras editadas aos fondos públicos 

locais do Concello de Vilagarcía de Arousa.  

 

 
4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO REAXUSTE DAS ANUALIDADES, PARA AS OBRAS DE 

MELLORA DE INSTALACIÓN DO MERCADO DE ABASTOS 2ª FASE (Nº 01/19/2015):  Dáse 

conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión 

celebrada o día 21 de novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da Memoria da Alcaldía do seguinte teor: 

O artigo 174 do R.D.L. 2/2004, do 5 de marzo, Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas 

Locais,  Real Decreto 500/90, do 20 de abril, nos seus artigos 79 a 88 e a Base número 29 de 

Execución do Presuposto, autorizan ás Corporacións Locais a adquirir compromisos de gastos 

que teñan que estenderse a exercicios posteriores a aquel no que se autoricen, sempre que a súa 

execución se inicie no propio exercicio e que ademais tales gastos estean, entre outros, 

destinados a obras de inversións, transferencias de capital e demais contratos de consultoría, 

asistencia técnica…etc. 

 

O apartado 3 do artigo 174, citado anteriormente, sinala o número de exercicios ós que pode 

aplicarse o gasto plurianual, así como que en determinados casos o gasto que se impute a cada 

un dos exercicios futuros non poderá exceder da cantidade que resulte de aplicar ó crédito 

correspondente do ano en que a operación se compromete uns  determinados porcentaxes 

podendo o Pleno da Corporación, en casos excepcionais, elevar os mesmos e as anualidades 

(art. 174.5).  

 

Habéndose asinado inicialmente convenio de colaboración entre este Concello e a Consellería de 

Economía e Industria para a  Mellora de Instalacións do Mercado de Abastos 2ª Fase proxecto de 

gasto Nº 01/18/2015 “MELLORA DA PRAZA DE ABASTOS-2ª FASE”), segundo a seguinte 

financiación: 

FINANCIACIÓN: 2015 2016 TOTAL % FINANCIAMENTO 

Aportación Concello 505.704,80 0 505.704,80 67,82% 

Subvención Xunta 120.000,00 120.000,00 240.000,00 32,18% 

Estado 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TOTAL 625.704,80 120.000,00 745.704,80 100,00% 

O convenio inicial, en base a acordos da Comisión Paritaria de seguimento de 9 de outubro de 

2015 e de 3 de maio de 2016 foi obxecto de dous reaxustes das anualidades os cales foron 

aprobados en sesións plenarias de 29 de outubro de 2015 e 26 de maio de 2016 

respectivamente. 

A vista do retraso producido no inicio da execución do gasto como consecuencia do necesario 

traslado dos postos de venta afectados polas obras a outra zona, volve a resultar preciso a 

reestructuración das anualidades do proxecto de gasto coa finalidade de acadar a mellora deste 

equipamento comercial co máximo rendemento dos recursos empregados. 

A reestructuración neste caso consistirá na minoración da achega municipal correspondente á 

anualidade 2016 en 353.352,02€ que se deslizan á achega da anualidade 2017 sen modificar as 

aportacións da Consellería, nin a contía global do investimento nin as porcentaxes de 

financiamento, e co fin de dar cobertura a ditas necesidades pola Comisión Paritaria de 

seguimento en data 27 de outubro de correntes vólvese a acordar unha modificación das 

anualidades que se recolle no 2º Addenda ao convenio de colaboración e do que resulta o 

seguinte programa de execución: 

FINANCIACIÓN: 2016 2017 TOTAL % FINANCIAMENTO 

Aportación Concello 20.000,00 485.704,80 505.704,80 67,82% 



 

 

Subvención Xunta 120.000,00 120.000,00 240.000,00 32,18% 

TOTAL 140.000,00 605.704,80 745.704,80 100,00% 

Vistos o informe de Intervención Ref.: CV 356/2016, e visto que en base a dito reaxuste non se 

superaría o número máximo de anualidades permitidas pero si se incumprirían os límites 

porcentuais establecidos para os gastos plurianuais, por todo isto, esta Alcaldía somete á 

Corporación Municipal á adopción dos seguintes acordos: 

1.- Aprobar o 3º reaxuste de anualidades da obra de carácter plurianual 01/18/2015 “MELLORA 

DA PRAZA DE ABASTOS-2ª FASE”, polo importe total de 745.704,80€,  derivado do acordo da 

Comisión Paritaria de seguimento do Convenio de Colaboración entre a Consellería de Economía 

e Industria e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a mellora das instalacións do mercado de 

abastos-2ª Fase, (proxecto de gasto Nº 01/018/2015 “MELLORA DA PRAZA DE ABASTOS-2ª 

FASE”), de data 27 de outubro de correntes, todo elo motivado polo programa das obras e para 

unha mellor execución das anualidades previstas,  resultando o seguinte  detalle: 

FINANCIACIÓN: 2016 2017 TOTAL % FINANCIAMENTO 

Aportación Concello 20.000,00 485.704,80 505.704,80 67,82% 

Subvención Xunta 120.000,00 120.000,00 240.000,00 32,18% 

TOTAL 140.000,00 605.704,80 745.704,80 100,00% 

2.- Modificación do Anexo de Investimentos 2016 nos termos expostos. 

Vilagarcía de Arousa, 15 de novembro de 2016. 

A ALCALDE 

Asdo/. Alberto Varela Paz 

 

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

 

VOTACIÓN: 

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

 

As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación do 3º reaxuste de 

anualidades da obra de carácter plurianual 01/18/2015 “Mellora da Praza de Abastos – 2ª Fase”. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que é un reaxuste de anualidades. O retraso na 

execución das obras foi motivado pola autorización de Patrimonio, e tamén polo traslado dos 

postos e unhas pequenas obras, e trátase de modificar as anualidades. Seguen as obras a bo 

ritmo. 

Piden o apoio da Corporación. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que se levou aos plenos de 27 de agosto de 2016, 

outubro de 2015, 26 de maio de 2016 e agora 24 de novembro de 2016. Catro cambios de 

finalidades. Non dan superado a 2ª fase, se é necesario un novo reaxuste, a favor. 

¡Haber se vai desta!. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González reclamando facer efectivo o financiamento das obras da Praza de 

Abastos. E importante que se acaben as obras. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que é a cuarta vez do reaxuste de anualidades. Non 

estaba contemplado no proxecto o cambio de postos da praza de abastos. 

Deben rematarse as obras canto antes. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que quere lembrar que se propón un novo cambio de 

anualidades. Non coñecen o proxecto. Se fixeron cambios no proxecto. Non ten nada que ver o 

tema da autorización de Patrimonio. O PP priorizou os investimentos da Praza de Abastos no 



 

 

orzamento municipal e conseguiron a subvención da Xunta de Galicia. O 30 de novembro hai que 

xustificar 140.000 €. 

O PP aposta polo comercio de proximidade, en abril deste ano xa había cartos de abondo 

segundo o Alcalde. Se falaba de grupos de traballo no acordo co PP, que non foron constituídos. 

Non poden ir en contra o PP dunha cousa que puxeron eles en marcha. 

O proxecto non está consensuado cos afectados, pero o grupo de goberno segue adiante coas 

obras, diálogo ningún, consenso ningún, e cos grupos políticos tampouco. 

Non están de acordo co proxecto, nin coas formas do grupo de goberno coa oposición. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o proxecto de obra está na páxina web do 

Concello. A obra estaba licitada á espera da autorización de patrimonio e despois co traslado dos 

postos sófrese un retraso.  

Di que traballarán para que a obra se faga e non perderán a subvención. Di que apostan polos 

praceiros e o PP non foi ben recibido polo praceiros. Agora o Sr. Fole fala dos usuarios, as obras 

se desenvolven con normalidade. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que unha cousa é o consenso con algún dos representantes 

dos praceiros, e outra cos afectados. Tiveron moitas reunións cos praceiros. O 2º mes de 

mandato do PP se reuniron para facer a distribución dos postos con todos os vendedores, polo 

entorto que deixou o anterior socio de goberno do PSOE. 

Cando foron á Praza de Abastos nesta etapa, os increparon tres persoas e pregunta ao Alcalde 

se teñen resolto o problema do aparcamento. 

Se podía solucionan se non devolveran Luz Salgada. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo aos voceiros de Somos Maioría, BNG e EU que non se deben 

olvidar que tratan de situar aos praceiros nun lugar resgardado e iso houbo que facelo. 

Polo PP dicir que o seu proxecto retiraba a escaleira principal e para desbloquear ese tema en 

Patrimonio se reuniron co Conselleiro de Cultura no Colexio de Rubiáns e desbloquearon eses 

dous temas, a así a Casa do Castro, Rúa Ibérica. 

Se o talante é explicar o proxecto polo PP antes das eleccións non están de acordo. 

 

 

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

  

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

do PSG-PSOE (8), EU (2), BNG (2) e Somos Maioría (1),  oito abstencións dos membros 

pertencentes aos grupos políticos municipais do PP (7) e EU (Miguel Alves),   

 

ACÓRDASE: Por  maioría, 

1.- Aprobar o 3º reaxuste de anualidades da obra de carácter plurianual 01/18/2015 “MELLORA 

DA PRAZA DE ABASTOS-2ª FASE”, polo importe total de 745.704,80€,  derivado do acordo da 

Comisión Paritaria de seguimento do Convenio de Colaboración entre a Consellería de Economía 

e Industria e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a mellora das instalacións do mercado de 

abastos-2ª Fase, (proxecto de gasto Nº 01/018/2015 “MELLORA DA PRAZA DE ABASTOS-2ª 

FASE”), de data 27 de outubro de correntes, todo elo motivado polo programa das obras e para 

unha mellor execución das anualidades previstas,  resultando o seguinte  detalle: 

FINANCIACIÓN: 2016 2017 TOTAL % FINANCIAMENTO 

Aportación Concello 20.000,00 485.704,80 505.704,80 67,82% 

Subvención Xunta 120.000,00 120.000,00 240.000,00 32,18% 

TOTAL 140.000,00 605.704,80 745.704,80 100,00% 

2.- Modificación do Anexo de Investimentos 2016 nos termos expostos. 

 

 

 



 

 

5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE SALDOS 

INICIAIS POR ANULACIÓN DE OBRIGAS RECOÑECIDAS PENDENTES DE PAGO Nº 

02/MSI/2016.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE 

CONTAS, en sesión celebrada o día 21 de novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da proposta da Alcaldía do seguinte teor: 

Visto o informe de Intervención referencia CV 319/2016 no que se pon de manifesto a existencia 
de obrigas pendentes de pago de exercicios pechados susceptibles de anulación á vista da 
resolución da Secretaría de Estado de Turismo pola que se acorda a revogación das resolución de 
12 de abril de 2012, a de 18 de marzo de 2013 e a de 22 de setembro de 2015, relativas ao 
préstamo FOMIT concedido ao Concello de Vilagarcía de Arousa na convocatoria 2005, en base á 
sentencia do Tribunal supremo de de 3 de febreiro de 206 pola que se declara nula a resolución 
do Subsecretario de Industria, Enerxía e Turismo de 14 de novembro de 2013 pola que se 
desestimaba o requerimento efectuado contra a resolución da Secretaría de Estado de turismo de 
18 de marzo de 2013 de revogación da Resolución de 15 de marzo de 2006. 
 
Vista en consecuencia a necesidade de adoptar acordos de regularización ou axustes contables, 
mediante procedemento xeral nos termos da Base 43ª das BEO. 
 
Visto que a  Instrución do modelo normal de Contabilidade Local (Orde HAP/1781/2013, de 20 de 
setembro, ICAL en adiante), establece como fins da contabilidade, entre outros, subministrar a 
información económica e financeira que sexa necesaria para a toma de decisións e establecer o 
balance da entidade contable, poñendo de manifesto a composición e situación do seu patrimonio, 
así como as variacións, e determinar os resultados da entidade contable dende o punto de vista 
patrimonial. 
Visto que un dos principios contables públicos da IGAE, é a necesidade de que a información 
contable reflicta a situación económico financeira da entidade da forma máis razoada e 
aproximada posible, para conseguir o obxectivo da imaxe fiel. 
En consecuencia, en base aos informes técnicos incorporados ao expediente, e co fin de dar 
cumprimento aos obxectivos contables expostos, esta Alcaldía propón ó Pleno da Corporación a 
adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
PRIMEIRO: Aprobar o expediente de modificación de saldos iniciais de obrigas pendentes de 
pago de exercicios pechados Nº 02/MSI/2016, polos importes, para as contas e para os terceiros 
que de seguido se relacionan polo importe global de 532.423,07€: 
 
Asento Aplicación 

presupostaria 
Descripción Importe/€ PGCP 

01_2016 

 453-22699 
XUROS DE DEMORA EXERCICIO 
CORRENTE REINTEGRO LUZ SALGADA. 101.408,99 4010 

01_2016 

  453-2269977 

XUROS DEMORA PRÉSTAMO LUZ 
SALGADA DO 01/01/10 A 31/12/13, 
RESOLUCIÓN 18/03/2013. 431.014,08 4010 

    TOTAL 532.423,07   

 

SEGUNDO: Expoñer ao público o expediente  mediante anuncio no BOP por un prazo de 15 días 
hábiles co fin de que os interesados poidan presentar as reclamacións que estimen oportunas en 
defensa dos seus intereses, transcorrido o prazo sen terse presentado alegacións entenderase 
definitivamente aprobado, debendo publicarse a elevación do acordo de aprobación inicial a 
definitiva, en senso contrario se procederá ao estudo das alegacións presentadas para a súa 
posterior resolución plenaria. 
 
Vilagarcía de Arousa, 3 de novembro de 2016 
O ALCALDE  
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 PP  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do EU, BNG e Somos Maioría, din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación do Expediente de 

Modificación de saldos iniciais de obrigas pendentes de pago de exercicios pechados Nº 

02/MSI/2016. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que é un asunto contable. Trala renuncia no ano 2014 

de devolver o préstamo Luz Salgada, e despois a xustiza resolveu que o Concello non tiña que 

pagar xuros, se procede á anulación das partidas. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que vota a favor por ser un trámite contable. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que é algo necesario e votarán a favor. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que é un trámite positivo e se libera o Concello de xuros 

e se poden afrontar outros compromisos. 

 

- Intervén a Sra. Castro Vidal dicindo que o PP vai votar a favor, porque se trata de un requisito 

contable. O PP foi responsable coas contas e coas normas. Hai una lectura económica, hai 

actualmente menos débedas. Hai una lectura política, se renunciou a un préstamo cunhas 

condicións moi favorables. 

O PP pelexou ante o Tribunal Supremo para conseguir manter o préstamo e eliminar eses xuros. 

O Concello no seu día non puido ter Fondos FEDER porque non había recursos propios para 

afrontalo. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que Lalín levaba tempo traballando nos fondos FEDER. O Pleno 

do 1 de decembro de 2014 acordou devolver o Préstamo Luz Salgada. 

 

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

  

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

  

ACÓRDASE:  

PRIMEIRO: Aprobar o expediente de modificación de saldos iniciais de obrigas pendentes de 
pago de exercicios pechados Nº 02/MSI/2016, polos importes, para as contas e para os terceiros 
que de seguido se relacionan polo importe global de 532.423,07€: 
 
Asento Aplicación 

presupostaria 
Descripción Importe/€ PGCP 

01_2016 

 453-22699 
XUROS DE DEMORA EXERCICIO 
CORRENTE REINTEGRO LUZ SALGADA. 101.408,99 4010 

01_2016 

  453-2269977 

XUROS DEMORA PRÉSTAMO LUZ 
SALGADA DO 01/01/10 A 31/12/13, 
RESOLUCIÓN 18/03/2013. 431.014,08 4010 

    TOTAL 532.423,07   

SEGUNDO: Expoñer ao público o expediente  mediante anuncio no BOP por un prazo de 15 días 
hábiles co fin de que os interesados poidan presentar as reclamacións que estimen oportunas en 
defensa dos seus intereses, transcorrido o prazo sen terse presentado alegacións entenderase 
definitivamente aprobado, debendo publicarse a elevación do acordo de aprobación inicial a 



 

 

definitiva, en senso contrario se procederá ao estudo das alegacións presentadas para a súa 
posterior resolución plenaria. 

 

 
6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO CONVENIO DE ARRENDAMENTO  ENTRE ADIF E O 

CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, PARA A POSTA EN MARCHA DA VÍA VERDE DO 

SALNÉS:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE 

CONTAS, en sesión celebrada o día 21 de novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta do borrador do Convenio de Arrendamento entre ADIF e o Concello de Vilagarcía de 

Arousa, para a posta en marcha da Vía Verde do Salnés (T.M. de Vilagarcía de Arousa) que ten 

por obxecto o arrendamento ao Concello dos inmobles que se describen no Expositivo III, 

incluíndo os elementos da antiga infraestrutura ferroviaria (postes, túneles, gavias, etc) que se 

situan neles, co fin de que sexan destinados, única e exclusivamente ao establecemento da Vía 

Verde. 

 

Dáse conta do informe da Secretaría Xeral. 
 

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 e Somos Maioría, din que se manifestarán no 

Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación do convenio de arrendamento entre 

ADIF e o Concello de Vilagarcía de Arousa, para a posta en marcha da vía verde do Salnés. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que son 1.500 € ao ano de aluguer. É un proxecto 

ilusionante. E unha iniciativa do Goberno, tras as conversas con ADIF lles pareceu un bo 

proxecto e apostouse por unha vía verde. É unha marca recoñecida, puxóse en marcha noutros 

lugares. E un itinerario accesible para nenos, familias, etc. 

A fundación vías verdes lles indicou os pasos a seguir e sería a primeira vía verde en Galicia. 

Segundo as instrucións sería necesario un estudo de factivilidade, pero agora dixeron que non 

era necesario. 

Tamén afecta aos Concellos de Caldas de Reis e Portas. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que é moi positiva a vía verde. Parece un contrato 

feudal. ADIF privatiza aparcamentos, ADIF se reserva o uso de subsolo e solo. O convenio é 

mellorable. Dicir que non sería o mesmo que dicir non ao señor feudal e non gozar dunha vía 

verde. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o BNG está polas vías verdes e roteiros. Van votar a 

favor por tratarse dun roteiro e facer un chamamento para que ADIF aposte polo transporte 

público e de cercanías. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que estas vías verdes deben ter conexión co carril bici. 

O transporte de cercanías tamén ppodea enriquecer a esta cidade. 

O que se aproba é o convenio. Costa 1600 € anuais en arrendamento, ademais seguros, 

mantemento futuro e acondicionamento actual. 

O convenio é mellorable. Expropiáronse no seu día os terreos e agora ADIF debe ser altruísta. No 

cartel vai a figurar ADIF  e ADIF non da nada. 

Están a favor da vía verde, pero o convenio pode ser mellorable. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que non se sabe o que custa o mantemento e se trae a pleno o 

convenio debería valorarse. Hai sendas que arranxar en Vilagarcía, e para invertir. Fai dous anos 



 

 

todo eran problemas para os gastos que se propoñían e agora non hai problemas. Antes poñían 

enriba da mesa outras prioridades dende  o PSOE. 

Aproban un convenio con ADIF  e haberá que ver como vai a ser o tema do mantemento da vía 

verde. Non saben a onde vai, nin de onde ven.  

Non van poñer o grito no ceo como facía o PSOE, se queren pasear ata Caldas, alá eles. 

 

- Intervén a SRa. García Sanmartín dicindo que agora escoitan á xente e falan de investimentos 

en sendas verdes. O PP poñía xogos enriba dun Castro. Pide que reduzan o ton e evite as 

descualificacións persoais. 

Pon un par de exemplos: Vía verde Girona: 1.500.000 de usuarios, Cádiz igual, hai retorno ás 

economías locais.  

Poñen a vía verde nas páxinas de operadores de turismo, e iso os diferencia de outras vías. A ex 

Ministra de Fomento cría neste proxecto. Van pedir colaboración á Xunta de Galicia. Van apostar 

por isto. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que para o nerviosismo tila, pois está alterada a Sra. García 

Sanmartín. 

Pídelle que non minta e que non sexa tan sensible. Ela dende aquí lles chamou ao PP  ladróns da 

mirilla.  

As palabras da Sra. García Sanmartín son moi diferentes cando estaba na oposición e agora. 

Debe aceptar as críticas. Non utilice falsidades.  

Os bambáns tiñan un proxecto sobre o parque, non sobre o Castro. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o PP leva unha moción para asumir unha estada estatal e 

devolveu un crédito por imposibilidade de execución (luz Salgada). 

 

Sometido a votación o convenio de arrendamento con ADIF, 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 Somos Maioría (1), dez  abstencións dos membros pertencentes aos 

grupos políticos municipais do PP (7) e EU (3) 

  

ACÓRDASE: Por maioría aprobar o convenio de arrendamento entre ADIF e o Concello de 

Vilagarcía de Arousa para a posta en marcha da vía verde do Salnés. 

 

 

 
7.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO 

MUNICIPAL DO BNG, PARA A ADHESIÓN AO PROGRAMA APEGO:  Dáse conta do ditame 

emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 21 

de novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal do BNG, coa data de 10 de 

novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

MOCIÓN PARA A ADHESIÓN AO PROGRAMA APEGO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

A Lei 3/1983do 15 de xuño, de Normalización Lingüística, no seu artigo 25, prevé que as 

corporacións locais fomenten a normalización do uso do galego nas actividades mercantís, 

publicitarias, culturais, asociativas, deportivas e outras. 

O Plan xeral de normalización da lingua galega aprobado polo Parlamento de Galiza sinala como 

obxectivo de fomentar a transmisión da lingua galega no ámbito familiar. Así mesmo, o 

documento atribúelle á Administración local un papel axente no proceso e asígnalle o obxectivo 

de consolidar a súa acción normalizadora e incluír a promoción do galego no concepto de servizo 

que os concellos lle ofrecen á cidadanía. 



 

 

Ademais da lexislación aplicable, como a Lei do uso do galego nas corporacións locais, existen 

normas e medidas aprobadas en pleno, para o uso e normalización da lingua. 

Ante a perda da transmisión interxeracional da lingua e as dificultades para a socialización en 

galego dende a primeira infancia, dende o BNG consideramos fundamental a  implicación deste 

concello para mudar esta situación, procurando o incremento da porcentaxe de nenos e nenas 

que adquiren o galego como lingua inicial e promovendo que o usen de maneira habitual. 

APEGO é un programa colectivo creado para fomentar e mellorar a transmisión do galego como 

lingua inicial. É un proxecto dos servizos de normalización lingüística dos concellos da Baña, A 

Coruña, Ames, Carballo, Carnota, Ferrol, Mazaricos, Moaña, Muros, Narón, Negreira, Oleiros, 

Ourense, Ponteceso, Pontevedra, Redondela, Rianxo, Ribadeo, Rois, Santiago de Compostela, 

Teo, Vigo, Vimianzo e mais da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua.  

O obxectivo deste programa é incrementar a porcentaxe de nenas e nenos que adquiren o 

galego como lingua inicial e promover que o usen de maneira habitual; a través de accións 

dirixidas ao ámbito familiar, educativo (infantil), de conciliación e de ocio. Estas accións irán 

encamiñadas a: 

- Dar a coñecer os argumentos que recomendan o uso do galego coas crianzas e facilitar o 

acceso aos recursos, redes, materiais, servizos, etc., que resulten coherentes co obxectivo 

sinalado. 

- Sensibilizar sobre a importancia do legado lingüístico que recibimos e as responsabilidades na 

súa transmisión á vez que se reforzan os usos positivos de cara ao seu mantemento e aumento. 

- Aumentar o uso do galego no contexto familiar e social dos nenos e nenas nas primeiras 

idades. 

 

Por todo isto, o BNG solicita ao Pleno da Corporación Municipal de Vilagarcía de Arousa, a 

adopción do seguinte 

 

ACORDO 

1.- Adherirse ao programa APEGO, no seu compromiso co uso e promoción da lingua galega, e 

facelo efectivo cara o vindeiro ano 2017. 

Vilagarcía de Arousa, 10 de novembro do 2016 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes dos grupos municipais do  BNG e Somos Maioría  informan 

favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE, PP e EU, din que se manifestarán no 

Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da moción presentada 

polo grupo político municipal do BNG para a adhesión ao programa APEGO 

 

- O Sr. Ríos González da lectura ao texto da moción. 

 

- Sendo as 18:45 horas auséntase o Sr. Serén Mera. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que vai votar a favor da moción. E necesario a 

transmisión do galego ás xeracións mais novas, e o programa APEGO é fundamental para iso. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que EU está a favor da iniciativa. 

 

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que o PP apoia a moción. O programa APEGO ofrece aos 

pais unha caixa con libros, xogos, contos, etc. É un programa que leva 10 anos e pregunta como 

se vai levar a cabo, como se sabe dos pais novos, se se sabe o custe, etc. 

¿Se levará ao Hospital do Salnés a iniciativa? 



 

 

 

- Intervén a Sra. César Veloso dicindo que o custe vai depender dos Concellos que se adhiran ao 

ano, non se sabe aínda. Trátase da entrega de material e xuntanzas, ese traballo o leva o 

traballador de normalización lingüística. Os pais interesados fan as solicitudes. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que a lingua está na UCI, se está perdendo o galego. 

O goberno apoia a iniciativa e mais concellos se irán adherindo. O traballador de normalización 

lingüística está traballando neste tema. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o galego está na UCI. Hai políticas dende a Xunta de 

Galicia en contra do idioma galego. 

 

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que en moitos concellos financian o programa coa 

subvención para normalización lingüística. 

 

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

  

VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos/as Concelleiros/as presentes no Pleno (20 de 21) 

  

ACÓRDASE: Adherirse ao programa APEGO, no seu compromiso co uso e promoción da lingua 

galega, e facelo efectivo cara o vindeiro ano 2017. 

 

 
8.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO 

MUNICIPAL DO BNG, DE APOIO ÁS RECLAMACIÓNS DOS TRABALLADORES DO MAR.:  

Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en 

sesión celebrada o día 21 de novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal do BNG, coa data de 10 de 

novembro de 2016, do seguinte teor: 

MOCIÓN DE APOIO ÁS RECLAMACIÓNS DOS TRABALLADORES DO MAR 

 

O Grupo Municipal  do Bloque Nacionalista Galego (BNG) presenta a seguinte Moción  de apoio 

ás reclamacións dos traballadores do mar que desenvolven a súa actividade na pesca de altura e 

gran altura afectados pola decisión inxusta do Goberno español de minorar os coeficientes 

redutores da idade de xubilación. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O Real Decreto 1311/2007, de 5 outubro establecía novos criterios para determinar a pensión de 

xubilación do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, dun modelo 

instaurado nos anos 70 para a Mariña Mercante que se baseaba en aplicar un coeficiente redutor 

na idade de xubilación en función da zona que navegase o barco. Zonas que viñan reguladas a 

través dunha Ordenanza de Traballo da Mariña Mercante do 20 de maio de 1969.  

Este vello modelo, completamente desfasado, tivo que ir modificándose para actualizar os 

coeficientes redutores aplicábeis  á  pesca,  incluíndose novas actividades que estaban excluídas 

como o marisqueiro, os percebeiros, bateeiros, etc. Este criterio caduco foi substituído por un 

novo baseado no tipo de buque, sen chegar aínda ao fondo da cuestión: o dereito a reducir a 

idade mínima de xubilación naquelas actividades profesionais de natureza penosa, tóxica, 

perigosa e insalubre nas que se acusen elevados índices de morbilidade ou sinistralidade, así 

como aquelas que impliquen unha continua separación familiar e alonxamento do fogar.  

Aínda así, con esta nova normativa  até  finais do 2015, a frota galega que faena en augas 

internacionais (cefalopodeiros, palangreiros, arrastreiros, etc) estaban considerados 

“conxeladores” polo que se lles aplicaba o coeficiente máximo de 0,40. Isto é, que con 25 anos 

enrolado un tripulante tería dereito a se xubilar aos 55 anos. 



 

 

O pasado ano, o Goberno español (Dirección da Mariña Mercante, dependente do Ministerio de 

Fomento), a través dunha orde interna, modificou a aplicación destes coeficientes, de xeito que 

agora unicamente considera buques “conxeladores” aquelas embarcacións que teña una eslora 

de máis de 70 m e capacidade superior ás 1.000 TRB. O resto, dadas as súas menores 

dimensións, pasan a ser considerados buques “fresqueiros” sen teren en conta nin a actividade, 

nin a zona de pesca, nin as condicións de vida a bordo, aplicándoselles unha rebaixa no 

coeficiente de 0,40 ao  0,25-0,35,  o que evidencia unha absoluta miopía por parte deste 

departamento de “secano”, pois a nosa frota faena no Índico, Pacífico, Atlántico Sul, Atlántico 

Norte e Ártico. 

Esta medida afecta básicamente á Galiza, primeira potencia pesqueira do Estado, e cun tipo de 

frota que é, “curiosamente”, a que resulta penalizada. Con esta medida vense afectados os 

traballadores da frota palangreira, a frota cefalopodeira e o resto da frota arrastreira que non 

alcance as novas condicións establecidas por Madrid con independencia de que pesque nas 

Malvinas, en NAFO ou en calquera outro mar do mundo. Prexudícase así a milleiros de mariñeiros 

galegos que verían aumentada a súa vida laboral e sufrirían unha grave discriminación a respecto  

daqueles  buques que cumpran as condicións de tamaño: atuneiros e algúns arrastreiros de 

fondo,  que verán como desenvolvendo a mesma actividade, no mesmo caladoiro e en peores 

condicións de habitabilidade, verán diminuídos os seus dereitos de xubilación polo tamaño do 

barco. Esta decisión do Goberno español resulta inasumíbel e surrealista para os tempos que 

corren. 

Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal de Vilagarcía de Arousa, a adopción 

do seguinte  

 

ACORDO 

 

1. Manifestar o apoio deste Concello ás tripulación embarcadas en buques que faenan en 

augas internacionais, e reclamar do Goberno español e do Ministerio de Fomento a retirada da 

orde interna da  Dirección da Mariña Mercante de modificación dos coeficientes redutores para 

os conxeladores. 

2. Revisar de oficio todas as pensións que se resolveron co actual procedemento para 

impedir a discriminación a respecto  dos que historicamente se lle recoñeceu o 0,40. Restituír a 

legalidade e o sentido común. 

3. Solicitar unha revisión profunda do caduco modelo baseado na zona e o tamaño da 

embarcación para ir a un novo que incentive as condicións reais das actividades profesionais da 

pesca, recoñecendo aquelas que teñen maior penosidade, perigosidade , sexan insalubres e 

provoquen sinistralidade e altas morbilidades. 

4. Solicitar o cese do Director Xeral da Mariña Mercante por incompetente e por descoñecer 

a realidade da pesca, ao aplicar criterios discriminatorios que conculcan os dereitos 

fundamentais dos traballadores galegos. Reprobar á titular do Ministerio de Fomento por 

consentir esta tropelía e non responder ás demandas levadas a cabo polos sindicatos e a 

patronal pesqueira dende o 2015. 

5. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno español e 

grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso dos Deputados.  

 

Vilagarcía de Arousa, 10 de novembro 2016 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupomunicipal do BNG  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE, PP, EU e Somos Maioría, 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 BNG de apoio ás reclamacións dos traballadores do mar. 



 

 

 

- Intervén o Sr. Ríos González di que o Goberno español modificou o coeficiente reductor e 

afecta aos mariñeiros galegos en prexuízo doutras flotas. Isto afecta a Gaicia. A flota está 

paralizada, a palangreira, cefalopodeira, etc. 

É un atropelo para a nosa flota. Se prexudica aos nosos traballadores. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que se prexudica a nosa flota desde Madrid.  Nos 

buques de menos eslora os traballadores teñen peores condicións e van a ter peor pensión. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez di que se ataca á xente do mar. Os mariñeiros non teñen 

conciliación familiar. 

 

- Intervén o Sr. Longa Sánchez dicindo que están en marcha as modificacións das leises para 

arranxar isto. A peor crise do mar  foi no período 2005-2009 na Xunta de Galicia. Os cartos para a 

rexeneración dos bancos marisqueiros non foron para a xente do mar. 

A modificación se fixo o mes pasado e o Sr. Ríos debe dedicarse á política local, pois está 

desaparecido. En ano e medio coincide en todo co gobernó local e el saberá porqué.  

No punto 4º pide a dimisión do Director Xeral da Mariña Mercante. Se non estivera o PP en 

Madrid non presentaría a moción o BNG. 

Di que lle ten moito respecto á xente do mar. Para apoiar a moción pide que se retire o punto 4, 

se non que se vote punto por punto. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o PSOE apoia a iniciativa do BNG en relación coa 

xente do mar. Puxeron co bipartito na Xunta de Galicia o seguro de mal tempo e o PP o retirou.  

O PSOE na Xunta de Galicia puxo taén para as mariscadoras as enfermedades profesionais 

recoñecidas. 

LLes sorprende o argumento do PP de que non é cousa do Pleno este tema, hai veciños de 

Vilagarcía afectados. 

Entón o PP non debe traer mocións de temas sobre o Hospital do Salnés, Estrada a Pontevedra, 

etc. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o Sr. Longa esta engañado. O BNG na Xunta non tivo 

competencia sobre os mariñeiros, o PP intentou colar una lei de acuicultura e llo impediron os 

colectivos. 

O PP non apoia aos mariñeiros. 

Di que o BNG está a traballar polos veciños e apoiarán ao goberno local nos temas  a favor dos 

veciños, ao PP así lle foi e tiveron malos resultados aquí.  

E un afán de buscar polémica. O PP prexudica aos traballadores e aos mariñeiros. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo ao Sr. Ríos que o BNG non acepta a proposta de votar por 

separado os puntos da moción. Nas últimas eleccións autonómicas o PP tivo 41 deputados e o 

BNG 6. Ao PP tamén o votan os mariñeiros. Hai que ter un pouco de memoria. O que realmente 

lle afecta aos mariñeiros son os puntos 1, 2, 3 e 5 e pode retirar o apartado 4. 

O que pide xa está en marcha e o saben, e tamén podían votarse por separado os puntos da 

moción. 

 

Sometida a votación a moción con todos os apartados da o seguinte resultado: 

  

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

do PSG-PSOE (7), EU(3), BNG (2) e Somos Maioría (1), sete abstencións dos membros 

pertencentes ao grupo político municipal do PP 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

1. Manifestar o apoio deste Concello ás tripulación embarcadas en buques que faenan en 

augas internacionais, e reclamar do Goberno español e do Ministerio de Fomento a retirada da 



 

 

orde interna da  Dirección da Mariña Mercante de modificación dos coeficientes redutores para 

os conxeladores. 

2. Revisar de oficio todas as pensións que se resolveron co actual procedemento para 

impedir a discriminación a respecto  dos que historicamente se lle recoñeceu o 0,40. Restituír a 

legalidade e o sentido común. 

3. Solicitar unha revisión profunda do caduco modelo baseado na zona e o tamaño da 

embarcación para ir a un novo que incentive as condicións reais das actividades profesionais da 

pesca, recoñecendo aquelas que teñen maior penosidade, perigosidade , sexan insalubres e 

provoquen sinistralidade e altas morbilidades. 

4. Solicitar o cese do Director Xeral da Mariña Mercante por incompetente e por descoñecer 

a realidade da pesca, ao aplicar criterios discriminatorios que conculcan os dereitos 

fundamentais dos traballadores galegos. Reprobar á titular do Ministerio de Fomento por 

consentir esta tropelía e non responder ás demandas levadas a cabo polos sindicatos e a 

patronal pesqueira dende o 2015. 

5. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno español e 

grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso dos Deputados.  

 

 
9.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO 

MUNICIPAL DO P.P., SOBRE MELLORAS DO ENTORNO DO CAMPO DA PELADA, EN 

FAXILDE:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE 

CONTAS, en sesión celebrada o día 21 de novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo municipal do PP coa data de 15 de novembro de 

2016, 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 a celebrar o 

próximo dia 24 de novembro de 2016 a seguinte MOCIÓN: 

 

“Melloras do entorno do campo de A Pelada, en Faxilde”  

 

EXPOÑEN 

Que o campo de fútbol A Pelada, en Faxilde, presenta actualmente diversas deficiencias que 

compre arranxar de maneira inminente, dado que os usuarios e veciños da zona levan tempo 

reclamando unha solución. 

No pasado mes de outubro, este grupo municipal xa instou formalmente ó equipo de goberno a 

que actuase neste lugar, pero transcorrido preto dun mes nada se fixo e nada se sabe sobre as 

decisións a tomar nin sobre as peticións expresas e concretas de información relativa ós 

proxectos deportivos. 

As reiteradas queixas de usuarios de A Pelada focalízanse na necesidade de mellorar e reforzar o 

actual sistema de iluminación. A petición ten agora máis urxencia que hai uns meses, dado que 

as horas de luz diarias diminuíron ca chegada do outono. 

É preciso actuar de maneira urxente no tocante á accesibilidade. Dado que existen recursos 

económicos máis que suficientes como para resolver estas deficiencias, preséntase como 

prioritario, sendo o acceso da entrada posterior do campo o exemplo máis clarificador da 

necesidade dunha actuación. 

Para mellorar cualitativamente o estado do campo de xogo semella idóneo actuar na area do 

entorno do propio campo de fútbol. O precedente do campo de Berdón, onde se empregou 

céspede sobrante para acondicionar o perímetro é un bo exemplo que ademais diminúe 

considerable o custo da actuación de mellora. 

Por último, o problema do estacionamento de vehículos, especialmente os días de partido, ten 

que resolverse. É unha das queixas máis repetidas e por iso semella urxente poñer en marcha as 

xestións oportunas para acondicionar os espazos existentes onde poder aparcar os vehículos ó 



 

 

tempo que se afronten as medidas necesarias para xerar novas prazas de aparcadoiro na 

contorna do campo. 

Por último, unha das peticións expresas dos pais e nais que asisten regularmente a este campo é 

a dotación dun espazo cuberto na cafetería/cantina do campo onde poder resgardarse da choiva 

durante o inverno e do sol no verán. Os usuarios consultados ven con bos ollos esta mellora, na 

zona anexa os vestiarios dos xogadores, que melloraría considerablemente o uso e a 

comodidade deste campo entre os afeccionados. 

Por todo o exposto, este grupo municipal 

SOLICITA 

 Que se reforce e mellore o sistema de iluminación do campo da Pelada. 

 Que se mellore a accesibilidade ó campo, especialmente na entrada posterior. 

 Que se substitúa a area existente no perímetro do terreo de xogo por céspede sintético ou 

material similar. 

 Que se inicien as xestións oportunas para acondicionar as prazas de estacionamento 

existentes e se xeren outras de nova creación. 

 Que se dote dun teito cuberto á zona da cafetería/cantina para que os usuarios poidan 

resgardarse da choiva e as inclemencias meteorolóxicas. 

Asdo. Tomás Fole Díaz - Voceiro 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 e Somos Maioría, 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 melloras do entorno do Campo da Pelada, en Faxilde. 

 

-Intervén a Sra. Suárez Sarmiento dicindo que están orgullosos dos dous campos de herba 

artificial que se fixeron no anterior mandato, sen deixar de lado o gasto social que se incrementou 

nesa etapa un  20%. Tamén se gastou en deportes.  

Con esta moción son a voz dos usuarios do Campo de A Pelada. Non remataron esa instalación 

en condicións, en agosto se fixeron unha foto, pero en inverno se fai de noite ás seis da tarde. A 

iluminación estaba no proxecto e se lles dixo que estaban pendentes as xestións con Fenosa 

para a mellora da iluminación.  

A entrada se forma unha lameira e pide que se mellore o aparcamento. Piden que fagan unha 

aposta polo deporte. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que o PP presenta unha moción que recolle as queixas 

dos usuarios de A Pelada. Vai votar a favor da moción. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que é unha moción que recolle unhas reclamacións no 

entorno do campo de fútbol e o BNG a apoia. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez pedindo incluír “Que se considere estudar a posibilidade de 

substituír a area existente no perímetro do terreo de xogo por céspede sintético ou material 

similar” 

 

 - Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o equipo de goberno favorece a aprobación da 

moción. Este proxecto que deixou o PP non tiña estudo topográfico, nin accesos accesibles e 

houbo que modificalo. 

Indica que están pendentes dunha obra de FENOSA par dotar de iluminación ao Campo. 

O céspede sintético está previsto para o perímetro. 

Con respecto á cantina hai outra prioridade que son os vestiarios. 



 

 

Con respecto á accesibilidade fixeron unha rampla que non estaba no proxecto inicial. 

Estanse poñendo de acordo aos propietarios para acceder por outro lado e adecuar a zona. 

 

- Intervén a Sra. Suárez Sarmiento dicindo que o PP mellorou o campo de fútbol de Faxilde. 

Cando marcharon non saben o que pasou. O proxecto estaba feito e tardaron 15 meses en 

inauguralo.  

Aceptan o apunte de EU e agradecen o apoio dos restantes grupos e lamentan a abstención do 

PSOE. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que retira a emenda presentada antes. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o grupo de goberno non se molla na moción 

porque tiveron que mollarse coas obras de Faxilde e Bamio. 

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

  

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

do PP (7),EU (3), BNG (2) e Somos Maioría (1), e sete  abstencións dos membros pertencentes ao 

grupo político municipal do PSG-PSOE (7), 

  

ACÓRDASE: Por maioría 

 Que se reforce e mellore o sistema de iluminación do campo da Pelada. 

 Que se mellore a accesibilidade ó campo, especialmente na entrada posterior. 

 Que se substitúa a area existente no perímetro do terreo de xogo por céspede sintético ou 

material similar. 

 Que se inicien as xestións oportunas para acondicionar as prazas de estacionamento 

existentes e se xeren outras de nova creación. 

 Que se dote dun teito cuberto á zona da cafetería/cantina para que os usuarios poidan 

resgardarse da choiva e as inclemencias meteorolóxicas. 

 

 
10.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO 

MUNICIPAL DO P.P., SOBRE XESTIÓNS PARA A CONSTRUCIÓN DUNHA ROTONDA NA 

AVDA. DE PONTEVEDRA PARA O ACCESO Ó HOSPITAL DO SALNÉS.:  Dáse conta do 

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

día 21 de novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal do PP coa data de 16 de 

novembro de 2016, 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 a celebrar o 

próximo dia 26 de maio de 2016 a seguinte MOCIÓN: 

 

“Xestións para a construcción dunha rotonda na Avenida de Pontevedra para o acceso ó 

Hospital do Salnés”  

 

EXPOÑEN: 

Que os milleiros de usuarios do Hospital do Salnés levan tempo pedindo unha mellora sustancial 

no acceso ó centro médico desde a Avenida de Pontevedra, que xa se tiña encaminada pero que 

nunca se chegou a materializar tras os últimos cambios de goberno en Vilagarcía e na 

Deputación Provincial. 

A construcción dunha rotonda que facilite a circulación nese punto da estrada, titularidade de 

Fomento, tan só está pendente de que as tres administracións (local, provincial e estatal) se 

poñan dacordo e solventen un problema na incorporación dos vehículos nese punto kilométrico. 



 

 

Os anteriores gobernos tiñan xa avanzados os trámites burocrácticos para que Fomento cedese 

a titularidade da vía ó Concello de Vilagarcía e que a Deputación de Pontevedra, se encargase da 

construcción da rotonda. A principal vantaxe da recepción por parte do goberno municipal da 

estrada é que deste xeito as esixencias técnicas e burocráticas para a construcción da citada 

rotonda son menores, máis rápidas e menos costosas. 

Despois de máis dun ano de agarda por parte deste grupo municipal, e de seguir recibindo 

queixas dos veciños de Vilagarcía e usuarios do centro hospitalario, urximos a que dunha vez por 

todas se retomen as negociacións a tres bandas, que se inste ó Ministerio de Fomento a que 

ceda a titularidade (asunto no que sempre estivo dacordo) ó Concello de Vilagarcía e se inste á 

Deputación de Pontevedra a que manteña o compromiso de construir a devandita rotonda que 

merecen todos os usuarios do Hospital do Salnés na Avenida de Pontevedra. 

Por todo o exposto, este grupo municipal 

SOLICITA 

 Que se inste ó Ministerio de Fomento a que ceda a titularidade da Avenida de Pontevedra 

a favor do Concello de Vilagarcía. 

 Que se fagan por parte do Concello de Vilagarcía todas as xestións precisas para 

conquerir a titularidade do vial. 

 Que se inste á Deputación de Pontevedra a que manteña o compromiso de construir unha 

rotonda no acceso ó Hospital do Salnés, tal e como se comprometera na anterior etapa. 

Asdo. Tomás Fole Díaz - Voceiro 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 do  informan favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE, EU, BNG e Somos Maioría, din que 

se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da moción presentada 

polo grupo municipal do PP sobre xestións para a construción dunha rotonda na Avda. de 

Pontevedra para acceso ó Hospital do Salnés. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que houbo un sinistro que afectou a varios nenos en FEXDEGA. 

Di que non hai una situación de perigo e lamenta o sinistro. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que chapuzas hai moitas, e arranxos a medias, son chapuzas 

socialistas. 

Nesta moción hai tres patas: Deputación, Concello e Ministerio de Fomento.  

O PSOE conviña con ADIF o mantemento da vía verde. A Fomento lle pediron o arranxo do vial e 

arranxado está. O segundo paso e que o Concello solicite a titularidade dese vial e dese xeito as 

esixencias urbanísticas serán menores, e o terceiro que a Deputación faga a obra da rotonda. 

Pasaron 18 meses e segue igual o tema. Quere saber se á Presidenta da Deputación falou deste 

tema. 

 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que unha rotonda melloraría o acceso ao Hospital do 

Salnés. Non apoia a moción, se vai abster. Non está de acordo en que sexa esa estrada de 

titularidade municipal tal e como está. Deben mellorarse as beirarrúas polo Ministerio de 

Fomento. 

Se a Deputación despois non fai as obras ¿as fai o Concello? 

O representante do PP en Madrid que negocie as obras en Madrid. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o BNG sabe da necesidade de mellorar os accesos ao 

Hospital. Coinciden co Sr. González Somoza en que debe ser o Ministerio e non a Deputación 

quen faga a rotonda. 



 

 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que Fomento debe construír a rotonda por seguridade 

da vía. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín  dicindo que o Sr. Fole foi Alcalde de Vilagarcía catro anos e 

non fixo nada de nada. O equipo de Goberno non aproba a iniciativa, pois Fomento ten que facer 

actuacións nas beirarrúas e resolver outras deficiencias e non van votar a favor. A Deputación ven 

no seu día aquí a dicir o da rotonda no Hospital sen convenio económico. Di que non van a 

recepcionar un vial que non está en condicións. 

Non apoian a moción. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que se o problema é a redacción da moción pode modificarse a 

redacción. 

O PP acepta a proposta e lles pareceu ben, pois coa lexislación estatal sería difícil a construción 

da rotonda e todos estaban de acordo e se empeza coa adecuación do vial. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que non lle importa que sexa do PP a Moción. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que as beirarrúas do Sixto e Bamio as fixo a Xunta de Galicia. 

Esperaba que o PP presionara para pedir melloras e non lles parece suficiente nin a calzada nin 

as beirarrúas. 

As promesas sen partida económica non valen de nada. 

 

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

  

VOTACIÓN.- Con  sete  votos a favor dos membros pertencentes ó grupo político municipal do 

PP (7) e trece votos en contra, pertencentes ós membros dos grupos políticos municipais do 

PSG-PSOE (7), EU (3), BNG (2) e Somos Maioría (1) 

  

ACÓRDASE: Por maioría rexeitar a moción presentada polo grupo municipal do PP sobre 

xestións para a construción dunha rotonda na Avda. de Pontevedra para acceso ó Hospital do 

Salnés. 

 

 
11.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO 

MUNICIPAL DO P.P., SOBRE SINALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN CON PICTOGRAMAS DE 

TODOS OS CENTROS SOCIOCULTURAIS DE VILAGARCÍA. :  Dáse conta do ditame emitido 

pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 21 de 

novembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo municipal do PP coa data de 16 de novembro de 

2016, 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 a celebrar o 

próximo dia 24 de novembro de 2016 a seguinte MOCIÓN: 

 

“Sinalización e identificación con pictogramas de todos os centros socioculturais de 

Vilagarcía”  

 

EXPOÑEN 

Que na actualidade a meirande parte dos centros socioculturais de Vilagarcía carecen de sinais 

que os identifiquen, o que perxudica notablemente o uso cotiá destas instalacións por parte de 

usuarios non habituais. 



 

 

Ademais, a falta de uniformidade entre os diferentes locais perxudica a imaxe global destes 

centros. Hai numerosas queixas, tanto de usuarios ocasionais (por mor das dificultades que 

teñen para identificar e mesmo atopar os diferentes centros) como dos usuarios habituais, que 

demandan unha posta en valor destas instalacións. 

Os accesos viarios a estes centros adolecen das precisas indicacións, paneis informativos e 

sinalización que oriente ós vehículos e viandantes na dirección correcta para atopalos con 

facilidade. 

Estamos ante unha oportunidade de unificar a posta en valor da rede de centros municipais, 

cunha mesma imaxe corporativa, máis moderna e atractiva, que redunde nun maior atractivo 

destes locais. 

Do mesmo xeito, e supoñendo unha aposta clara pola accesibilidade e integracións social, 

enténdese como prioritario que todos os carteis, paneis ou sinais se acompañen de pictogramas 

orientados ás persoas con discapacidad. Deste xeito a inclusión social será máis efectiva. 

Por todo o exposto, este grupo municipal 

 

SOLICITA 

 Que se instalen paneis e carteis informativos de dirección nos accesos e nas 

proximidades dos diversos centros socioculturais de Vilagarcía. 

 Que se instalen carteis identificativos nos propios centros socioculturais nos que apareza 

o nome do centro. 

 Que se incorporen pictogramas (orientados a persoas con discapacidad) en todos os 

carteis e paneis referentes ós centros socioculturais de Vilagarcía como medida e aposta pola 

inclusión social. 

Asdo. Tomás Fole Díaz - Voceiro 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 e Somos Maioría, din que 

se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da moción presentada 

polo grupo municipal do PP sobre sinalización e identificación con pictogramas de todos os 

centros socioculturais de Vilagarcía. 

 

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que é unha demanda dos usuarios dos Centros Culturais 

que non están identificados, e non teñen os accesos sinalizados. BATA  está disposta a 

colaborar, tanto Monica como Nacho, e tamén que se poñan na senda verde pictogramas. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que vai votar a favor da moción e do mesmo xeito 

incluír unha aportación, en vez de  “discapacidade” poñer “diversidade funcional”. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o BNG apoia a moción e debe favorecerse a inclusión 

social. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que EU coa moción que presentaron sobre a 

accesibilidade tamén incluían este tema e están a favor. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que non debía ser demanda nos catro anos anteriores 

do PP. O PSOE apoia esta iniciativa, pero van empezar coa Casa do Concello, están traballando 

con BATA. Ten outra proposta para o Auditorio e as Praias, Salón García. Van externalizar as 

placas e van a ir no Orzamento de 2017. 

 



 

 

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que é unha proposta de fai tempo pero antes houbo que 

pagar os pufos e agora o diñeiro sobra por todos lados. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que non dixo que sobren os cartos. 

 

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

  

VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos/as Concelleiros/as presentes no Pleno (20 de 21) 

  

ACÓRDASE: aprobar a moción presentada polo grupo municipal do PP e, 

 Que se instalen paneis e carteis informativos de dirección nos accesos e nas 

proximidades dos diversos centros socioculturais de Vilagarcía. 

 Que se instalen carteis identificativos nos propios centros socioculturais nos que apareza 

o nome do centro. 

 Que se incorporen pictogramas (orientados a persoas con dificultade funcional en todos 

os carteis e paneis referentes ós centros socioculturais de Vilagarcía como medida e aposta pola 

inclusión social. 

 

 
13. INTERPELACIÓNS OU CONTROL DAS DECISIÓNS DO GRUPO DE GOBERNO. 

Non se presentaron 

 

 

14. 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. 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal do BNG coa data de 24 de 

novembro de 2016, do teor literal seguinte: 

 

“MOCIÓN DE URXENCIA PARA A DIVULGACIÓN E POSTA EN VALOR DA FIGURA DAS 

IRMANDADES DA FALA”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hia case cen anos, figuras históricas como a de Antón Vilar Ponte traballaban a prol da creación 

dunha organización que situase no primeiro termo a importancia do idioma galego. Así, o 18 de 

maio de 1916 nacía na Coruña a Irmandade de Amigos da Fala, posteriormente coñecida para a 

historia como Irmandades da Fala. Co obxectivo da defensa, o cultivo e a promoción da lingua do 

noso país, ao nacemento da Irmandade da Coruña seguiron o doutras localidades onde homes e 

mulleres comprometidas traballaron pola dignificación da nosa identidade. 

A aparición e difusión das Irmandades supuxo un avance para a cultura de noso, situando a 

nación galega como o suxeito fundamental da produción cultural da época. Promoveron a 

elaboración de gramáticas, dicionarios e estudos lingüísticos sobre a nosa fala, reivindicando 

tamén para ela aqueles espazos dos que tiña sido desterrada, desde a administración ao ensino. 

Dado que neste ano 2016 cúmprense 100 anos do comezo dunha peza fundamental na 

configuración do que hoxe somos como pobo e cultura, para o BNG é fundamental garantir o 

compromiso das institucións públicas coa súa celebración, difundindo o coñecemento do seu 

legado histórico e apoiando todas aquelas manifestacións que poñan en valor o seu labor na 

contribución á nosa identidade. 



 

 

Por estas razóns o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate a 

aprobación polo pleno deste Concello esta moción propoñendo a adopción do seguinte 

ACORDO 

1.- Realización dunha conferencia e mesa redonda coa participación de diferentes 

poñentes onde se poña de manifesto a importancia da figura das Irmandades da Fala para 

o noso idioma e a nosa cultura. 

2.- Comprometer ao noso Concello a colaborar coa administración pública e coas 

asociacións, organizacións, colectivos e entidades da contorna para difundir a historia das 

Irmandades da Fala e a súa contribución ao traballo pola lingua e cultura galegas. 

3.- Dotar de novos exemplares relacionados coas Irmandades da Fala, as bibliotecas 

municipais. 

Vilagarcía de Arousa, 24 de novembro de 2016. 

 

Pola Sra. Secretaria faise constar que a moción non cumpre o establecido no Art. 20 do 

Regulamento orgánico do Pleno do Concello, xa que non foi entregada no rexistro xeral, polo 

menos con 24 horas de antelación á realización da sesión plenaria. 

 

 

Sometida a votación a declaración de urxencia da Moción citada da o seguinte resultado: 

 

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

do PSG-PSOE (7), EU (3), BNG (2) e Somos Maioría (1) e sete abstencións dos membros 

pertencentes ao grupo político municipal do  PP (7) 

    

ACÓRDASE: Por maioría a declaración de urxencia da Moción presentada polo grupo político 

municipal do BNG para a divulgación e posta en valor da figura das Irmandades da Fala.  

 

A continuación se inicia o debate sobre a mesma. 

 

- Intervén a Sra. César Veloso dicindo que piden actuacións culturais, aínda que están  abertos a 

outras propostas. Fai un ano que se aprobou unha moción sobre o tema. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que apoia a moción. Aprobouse unha moción fai 13 

meses e non se cumpriu. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que se propoña algún acto, e hai que facelo antes de 

que acabe o ano. Apoian a moción. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o PSOE apoia a moción. Fíxose algunha actuación 

musical e podense poñer en marcha outras actividades. 

 

Sometida a votación a Moción citada da o seguinte resultado: 

 

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

do PSG-PSOE (7), EU (3), BNG (2) e Somos Maioría (1) e sete abstencións dos membros 

pertencentes ao grupo político municipal do  PP (7) 

    

ACÓRDASE: Por maioría aprobar a Moción presentada polo grupo político municipal do BNG 

para a divulgación e posta en valor da figura das Irmandades da Fala.  

 

15. ROGOS E PREGUNTAS. Por parte dos/as Sres./as Concelleiros/as formúlanse os seguintes 

rogos e preguntas: 

 

- O Sr. González Somoza fai os seguintes rogos e preguntas: 

• Pide o cambio inmediato do número de teléfono da Área de Igualdade na páxina web 

municipal. Cando se fixo o cambio ao teléfono 986.099200 deixáronse cifras do número anterior 



 

 

e agora mesmo se calquera usuaria quere poñerse en contacto coa Área, non lle vai ser posible, 

pois o número non existe.  

• Transmitíuselles aos representantes da empresa concesionaria do VaiBike a reclamación 

sobre o emprego do galego nas súas máquinas expendedoras de tarxetas? 

• Despois da reunión que mantiveron, xa me pode contestar o Sr. Mouriño se o Regato do 

Facho entra nos focos de actuación por parte de Augas de Galicia? 

• Igualmente, xa recibiu o Concello a resposta por parte da aseguradora para amañar a 

parada de autobuses das Pistas? 

 

- A Sra. Cesar Veloso di que na zona dos Petroglifos hai que arranxar as fochancas. 

 

- O Sr. López Rodríguez di que no Río do Con e Rúa San Roque hai ratas nunha parcela e no Río. 

 

- O Sr. Alcalde contesta que é difícil poñer veleno nun canle. 

 

- O Sr. Mouriño Santiago di que se fai a desratización no saneamento e refórzase no tema do río. 

 

- Intervén a Sra. Suárez Sarmiento dicindo que hai persoas en risco de desafiuzamento e 

pregunta se van a convocar a Comisión de desafiuzamentos. 

 

- A Sra. García Sanmartín di que a familia pretende preservar a intimidade, e non son usuarios de 

Servizos Sociais, a outra situación estase estudando. 

 

- O Sr. Fole Díaz pregunta como está o tema dos pleitos do Balneario. 

 

- O Sr. Alcalde contesta que o Balneario está igual, sen acondicionar. O tema do redondo se 

dirixiron a Costas para a desafectación. 

Facenda pediu máis información sobre a desafectación. 

Unha vez desafectado corresponderá decidir se se actúa no edificio. 

 

- O Sr. Longa Sánchez pregunta se os colectores soterrados da Praza de Galicia están avariados.  

 

 

16. QUENDA DE ROGOS E PREGUNTAS ENTRE O PÚBLICO ASISTENTE Á SESIÓN. Por 

parte do público asistente formúlanse rogos e preguntas. 

 

 

E sen máis asuntos que tratar, ás 21:00 horas, levantouse a sesión da que se estende a presente 

acta e eu, Secretaria, dou fe. 

 


