
ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORDINARIA EXTRAORDINARIA E URXENTE
CELEBRADA  O  DÍA   26 DE DECEMBRO DE 2014

Sras./Sres. Asistentes:

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

Lista de Asistentes

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

Lista de no Asistentes

D. FERNANDO QUINTELA GALLEGO

SECRETARIA:
DONA Mª ROSARIO GONZÁLEZ PACIOS
INTERVENTORA
DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, 
sendo as 17 horas e 5 minutos do día 26 de 
decembro  de  2014,  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. Ratificación,  se  procede,  da 
urxencia da convocatoria.

2. Alegacións  presentadas  ao 
Orzamento Xeral do Concello e da 
FPSDM  para  o  exercicio  2015, 
estimación ou non das mesmas, e 
aprobación definitiva, se procede, 
de orzamento.

1.- RATIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA URXENCIA DA CONVOCATORIA.:  

-  O Sr.  Fajardo  Recouso  di  que  a  forma de  convocar  o  pleno  vulnera  a  participación 
democrática. Ademais non está completa a documentación do Pleno (alegacións do grupo 
de EU e de un sindicato, presentadas en prazo e que non están no expediente). Pide que se 
aprace a celebración da sesión e indica que a convocatoria non está motivada.

-  Intervén  a  Sra.   Villaronga  Chazo  dicindo  que  non  estamos  ante  un  procedemento 
correcto para convocar o pleno. Entenden que o procedemento de urxencia para aprobar o 
presuposto non é correcto.
Non é correcto convocar un pleno que impida aos concelleiros acudir  ao seu posto de 
traballo. Tamén nega a participación cidadá (Lantero, emigrantes).



A documentación se debe aportar con tempo suficiente á oposición e non unhas horas 
antes.
Di que o Alcalde se está rindo dos Vilagarcíans. Hai alegacións presentadas en tempo e 
forma que non están informadas e solicita que se deixen as alegacións sobre a mesa para 
estudalas e aprobalas, no seu caso, como debe ser.

- Intervén a Sra García Sanmartín dicindo que rexeita a convocatoria como extraordinaria e 
urxente,  se  lles  entregou  a  convocatoria  ás  12:00  horas  e  documentación  na  propia 
comisión informativa. O Alcalde non permite debater, agochan a ineficacia do PP.
Pide á dirección do PP en Galicia que tome medidas para coa actitude despótica do PP 
local.
Falta o Alcalde á vontade democrática dos vilagarcíans.
Comparte co resto dos compañeiros da corporación que se non se apraza a sesión non van 
a participar nesta pantomima de Pleno.
Pide que se convoque un novo pleno, hai alegacións que non están informadas e se acaban 
de entregar documentos fai menos dunha hora.

- Os membros dos grupos políticos municipais do PsdeG-PSOE, BNG e EU abandonan o 
pleno.

- O Sr. Alcalde indica que hai falta de propostas, falta de ideario. Di que a oposición debería 
facer a reflexión de que os cidadáns os votaron para facer oposición. Votaron en contra de 
todo aquelo que o equipo de goberno propuxo para poñer solución á situación económica 
existente.
A  urxencia  non  se  debe  a  problemas  contables  como dicía  a  voceira  do  BNG.  Están 
plantexando problemas legais, pois supón vulnerar os prazos que marca a lei.
En abril de 2011 non estaba aprobado o orzamento, se estaba barallando o presentar o 
borrador do orzamento de 2011.
O Grupo de Goberno quere que os orzamentos entren en vigor o 2 de xaneiro, por elo é 
necesario aprobalos hoxe e así cumprir o trámite legal. Se pretende trasladar un mensaxe 
de confianza e seriedade á cidadanía.
A oposición alega que hai alegacións que non teñen informes. O 24 de decembro acabou o 
prazo de exposición pública.
O Grupo de Goberno busca mecanismos legais para facilitar a participación cidadá.
É curioso que o Sr. Fajardo presente as súas alegacións nunha oficina de correos para que 
non cheguen hoxe.
A convocatoria se fixo axustándoa á lei.
O Sr. Bueno Piñeiro tendo as súas alegacións na man, non permitiu que se coñeceran polos 
membros da Comisión Informativa co cl impediu que se debateran.
Os motivos da urxencia son que os orzamentos entren en vigor en tempo e forma o día 2 de 
xaneiro.
É mentira que non teñan informes, que non se convocase en tempo e prazo, que coarte a 
participación cidadá.
As alegacións nada teñen que ver coas partidas orzamentarias, non lles interesa. Dixeron 
que lles sorprende que se traia o documento máis importante para aprobar de esta forma.
Os investimentos e os orzamentos son os mellores para os vilagarcíans.

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado:
 
VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos concelleiros presentes no Pleno (PP-10 e IVIL-1)



 
ACÓRDASE: ratificar a urxencia da convocatoria.

2.  ALEGACIÓNS  PRESENTADAS  AO  ORZAMENTO  XERAL  DO  CONCELLO  E  DA 
FPSDM  PARA  O  EXERCICIO  2015,  ESTIMACIÓN  OU  NON  DAS  MESMAS,  E 
APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE, DE ORZAMENTO.:  Pola Sra. Secretaria dáse 
lectura ó ditame emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de 
Contas, en sesión celebrada o día  26 de decembro de  2014, do seguinte teor:

- O Sr. Ríos González di que se van por que non está de acordo con isto.

- O Sr. Bueno Piñeiro segue insistindo no que dixo respecto da urxencia.

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

VOTACIÓN:
Os/as  representantes  do  grupo  de  goberno  (PP  e  IVIL)  informan  favorablemente  a 
desestimación das alegacións e a aprobación definitiva do orzamento.

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

As/os  representantes  do  grupo  municipal  do  BNG  informan  desfavorablemente  a 
aprobación do orzamento e a continuación auséntanse.

As/os representantes do grupo municipal de EU informan desfavorablemente a aprobación 
do orzamento e solicitan a suspensión do pleno.

En consecuencia e por maioría infórmanse favorablemente a desestimación das alegacións 
e a aprobación definitiva do Orzamento Xeral do Concello e da FPSDM para o exercicio 
2015, no que se inclúe a relación de postos de traballo, coa correspondente amortización 
de prazas, habilitar a inclusión de prazas en futuras ofertas de emprego público, así como o 
anexo de investimentos, operación de crédito que o financia e teito de gasto non financeiro 
para o ano 2015.

Dáse conta da Proposta da Alcaldía do teor seguinte:
“O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 1 de decembro de 2014, 
aprobou inicialmente o Orzamento Xeral  do Concello de Vilagarcía  de Arousa e do seu 
Organismo Autónomo FPSDM correspondente ao exercicio económico de 2015, no que se 
inclúe  o nexo de inversións,  as bases de execución do orzamento,  o cadro de persoal 
(pllantilla) a relación de postos de traballo, e o teito de gasto non financeiro para o exercicio  
2015.
O acordo de aprobación inicial foi publicado no BOP nº 235 de data 4 de decembro de 
2014, atopándose actualmente no período de exposición ao público que rematou o 24 de 
decembro corrente.
Dentro  do  citado  período  de  exposición  ao  público  constan  presentadas  as  seguintes 
alegacións:

• D. Victor Manuel de Castro Conde.
• Dona  Elsa  Pérez  Fernández,  D.  Alfredo  Gutierrez  Avecilla  e  D.  Ricardo  Lages 

Vázquez



• Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego.
O prazo legal para a aprobación definitiva do Orzamento 2015 remata o 31 de decembro, 
tal e como dispón o artigo do 169.2 do RD Lex. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 
o Texto Refundido da Lei Reguladora  das Facendas Locais, procedendo en caso contrario 
a  prórroga  do  anterior,  polo  que  para  cumprir  dito  prazo  sería  precisa  a  inclusión  da 
aprobación definitiva do Orzamento Consolidado 2015 no derradeiro pleno do exercicio 
2014 e coa suficiente antelación para poder ser publicado no BOP.
Á vista das reclamacións presentadas emitíronse informes polo Negociado de RR.HH. E 
pola Intervención Municipal, nos que se informan desfavorablemente ditas alegacións.
En consecuencia, en base aos informes técnicos incorporados ao expediente, esta Alcaldía 
propón ó Pleno da Corporación a adopción dos seguintes ACORDOS:
PRIMEIRO:  Desestimar  as  seguintes  reclamacións  interpostas  contra  o  acordo  de 
aprobación inicial do Orzamento Consolidado 2015 do Concello de Vilagarcía de Arousa:
INTERESADO/A DATA REX. 

ENTRADA
Nº REX. 
ENTRADA

ALEGACIÓNS

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO

26/12/14 2014017814 CONTRA O ACORDO DE 
APROBACIÓN INICIAL DO 
ORZAMENTO

VICTOR MANUEL DE CASTRO 
CONDE

23/12/14 2014017753 CONTRA RPT E CONSIGNACIÓN 
PARA COMPLEMENTO ESPECÍFICO

ELSA PÉREZ FERNÁNDEZ
ALFREDO GUTIERREZ 
AVECILLA
RICARDO LAGES VÁZQUEZ

17/12/14 2014017426 CONTRA RPT E CONSIGNACIÓN 
PARA COMPLEMENTO ESPECÍFICO

SEGUNDO:  Aprobar  definitivamente  o  Orzamento  Consolidado  2015  do  Concello  de 
Vilagarcía de Arousa e do seu organismo autónomo FPSDM, no que se inclúe a relación de 
postos de traballo  coa correspondente amortización de prazas, habilitar  a inclusión de 
prazas  en  futuras  ofertas  de  emprego  público,  así  como  o  anexo  de  investimentos, 
operación de crédito que o financia e teito de gasto non financeiro para o ano 2015.
TERCEIRO: Expoñer ao público o orzamento definitivamente aprobado mediante anuncio 
no BOP, nos termos do artigo 169.3 do RD Lex 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 
o  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das Facendas  Locais,  así  como proceder  a  súa 
remisión da cordo co disposto no apartado 4º da mesma norma, entrando en vigor no 
exercicio 2015 unha vez publicado nos termos expostos.

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que son os últimos orzamentos do mandado. Formulan 
unha  forma  de  xestión  política  e  económica.  Son  orzamentos  equilibrados,  realistas, 
axustados en gastos e ingresos, legais (en tempo e forma, prudencia, equilibrio, etc.)
En 209 e 2010 non se chegaron a presentar os orzamentos ao pleno.
O  PP  comezou  con  uns  orzamentos  que  querían  arranxar  unha  situación  de  quebra 
económica. Son orzamentos austeros e prudentes, axustados á realidade. Todos os anos 
se presentaron orzamentos co obxectivo de non gastar mais do que se prevé ingresar.
Isto foi o que en anos anteriores se saltou a oposición. O goberno aproveita os mecanismos 
e esixencias legais para presentar seguridade xurídica.
A oposición leva catro anos sen asumir a súa xestión,  non realiza o seu traballo como 
oposición, sempre están en contra do interese xeral e do beneficio para Vilagarcía. Utilizan 
a mala fe para evitar que os orzamentos entren en vigor, presentando alegacións fora de 
Vilagarcía,  por  correo  ou  fora  do  rexistro  xeral  do  Concello,  co  obxectivo  de  que  os 
orzamentos non entren en vigor o 2 de xaneiro. Tampouco deixaron coñecer as alegacións 
na Comisión Informativa.



O equipo de goberno presenta os seus orzamentos en tempo e forma e hoxe Vilagarcía 
pasou a ser un exemplo a este respecto.

En canto ás ordenanzas, rematado o prazo de exposición pública non se presentou unha 
sóa alegación, e logo a oposición criticará.
As alegacións aos orzamentos presentadas son xenéricas, non se axustan ao que marca a 
Lei.
O Sr. Fajardo dixo na prensa que había que reducir as asignacións aos grupos. Se se quere 
aumentar o gasto en unha partida hai que reducir en outras, salvo que se faga o que facía o  
bipartito que reflexaba uns ingresos irreais.
Os informes técnicos son desfavorables á estimación das alegacións.

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado:
 
VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos Concelleiros presentes no Pleno (PP-10 e IVIL-1)
 
ACÓRDASE:
PRIMEIRO:  Desestimar  as  seguintes  reclamacións  interpostas  contra  o  acordo  de 
aprobación inicial do Orzamento Consolidado 2015 do Concello de Vilagarcía de Arousa:
INTERESADO/A DATA REX. 

ENTRADA
Nº REX. 
ENTRADA

ALEGACIÓNS

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO

26/12/14 2014017814 CONTRA O ACORDO DE 
APROBACIÓN INICIAL DO 
ORZAMENTO

VICTOR MANUEL DE CASTRO 
CONDE

23/12/14 2014017753 CONTRA RPT E CONSIGNACIÓN 
PARA COMPLEMENTO ESPECÍFICO

ELSA PÉREZ FERNÁNDEZ
ALFREDO GUTIERREZ 
AVECILLA
RICARDO LAGES VÁZQUEZ

17/12/14 2014017426 CONTRA RPT E CONSIGNACIÓN 
PARA COMPLEMENTO ESPECÍFICO

SEGUNDO:  Aprobar  definitivamente  o  Orzamento  Consolidado  2015  do  Concello  de 
Vilagarcía de Arousa e do seu organismo autónomo FPSDM, no que se inclúe a relación de 
postos de traballo  coa correspondente amortización de prazas, habilitar  a inclusión de 
prazas  en  futuras  ofertas  de  emprego  público,  así  como  o  anexo  de  investimentos, 
operación de crédito que o financia e teito de gasto non financeiro para o ano 2015.
TERCEIRO: Expoñer ao público o orzamento definitivamente aprobado mediante anuncio 
no BOP, nos termos do artigo 169.3 do RD Lex 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 
o  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das Facendas  Locais,  así  como proceder  a  súa 
remisión da cordo co disposto no apartado 4º da mesma norma, entrando en vigor no 
exercicio 2015 unha vez publicado nos termos expostos.

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


