
 

 

ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORDINARIA 
CELEBRADA  O  DÍA   27 DE OUTUBRO 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 17:00 horas do día 27 de outubro de 

2016, e coa asistencia da Secretaria e a 

Interventora, 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 acta da sesión 

anterior de data 29 de setembro de 2016. 

2. Toma de coñecemento dos Decretos da 

Alcaldía emitidos no mes setembro de 

2016. 

3. Toma de coñecemento dos informes de 

Intervención e Tesourería en virtude do 

disposto na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de 

medidas de loita contra a morosidade nas 

operacións comerciais (3º trimestre 2016). 

4. Manifesto do Consello Local da Muller con 

motivo do 25 de novembro “Día 

Internacional para a eliminación da 

violencia contra as mulleres. 

5. 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. 

 
6. Aprobación, se procede, da solicitude de compatibilidade formulada por D. Jorge Fernández 

Fernández, profesor do Conservatorio Profesional de Música. 

7. Aprobación, se procede, de expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito nº 

03/REC/2016. 

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

Maioría sobre a contratación dos distintos seguros do Concello de Vilagarcía de Arousa. 

9. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSdeG-

PSOE de apoio ás vítimas do ALVIA. 

10. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSdeG-

PSOE para a dotación de desfibriladores nos Centros de Ensino. 

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

mellora da Humanización da Rúa Vista Alegre 

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

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

14. Rogos e preguntas. 

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

 

 

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DE DATA 29 DE 

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

acta correspondente á sesión plenaria de data 29 de setembro de 2016. 

 



 

 

O Sr. Alves Lago fai a seguinte observación: 

- No punto 4: Aprobación, se procede, da Conta Xeral, onde di: 

Xestionou desde o punto de vista ben o PP 

Debe dicir: 

Se xestionou desde o punto de vista ben, nos o faríamos de outra maneira. 

Que o PP non presuma de xestión cando os anteriores gobernos municipais PP e PSOE deixaron 

o Concello con esta débeda. 

O Concello ten que dar servizos non beneficios. 

 

Coa anterior proposta de rectificación queda aprobada a acta por unanimidade. 

 

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

SETEMBRO 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. 

 

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DO MES DE SETEMBRO DE 2016:  

Nº DESCRICIÓN 

31 Desestimación de alegacións en expediente sancionador de tráfico 

3 Declaración de prescrición de infracción – sanción de tráfico 

5 Sobresemento actuacións en expediente sancionador de tráfico 

1 Autorizar destino vehículos depositados en dependencias municipais ou na vía pública a 

Centro autorizado de recepción e descontaminación de vehículos 

1 Imposición de sancións por expedientes sancionadores de tráfico 

6 Iniciación de oficio de expedientes sancionadores de tráfico 

8 Concesión de licenza para canalización de gas 

3 Concesión de licenza municipal de obra maior 

1 Denegación de licenza para instalación de rótulo 

3 Concesión de licenza municipal de obra menor 

3 Concesión de licenza para acometida e/ou conexión á rede de auga e/oy saneamento 

1 Conformidade proxecto de execución vivenda unifamiliar 

1 Concesión de licenza municipal de segregación 

1 Concesión de legalización obras vivenda unifamiliar e acometida e conexión auga e 

saneamento 

1 Concesión de legalización obra menor 

5 Aceptación de comunicación previa e documentación obra menor 

1 Concesión de licenza definitiva de apertura de establecemento 

7 Aceptación de comunicación previa e documentación para inicio e desenvolvemento de 

actividade 

2 Incoación de expediente de reposición da legalidade urbanística 

1 Orde execución valado provisional de parcela para garantir condicións de seguridade 

1 Requirimento a Comunidade propietarios presentación informe-ditame seguridade 

elementos exteriores 

2 Arquivo de expediente presentación informe-ditame seguridade 

3 Arquivo de expediente de reposición da legalidade urbanística 

1 Arquivo de expediente de reposición da legalidade urbanística e incoación novo 

expediente a titular correcto 

1 Imposición de multa coercitiva por incumprimento de resolución 

19 Concesión/denegación de fraccionamento de débeda 

4 Orde de pago de facturas 



 

 

1 Denegación de compensación de débitos 

1 Iniciación vía executiva cobro cantidade adebedada ao Concello 

1 Aprobación liñas fundamentais do Orzamento Consolidado do Concello para o exercicio 

2017 

1 Rectificación erro aritmético importes xerados dentro do proxecto “FORME 16” 

7 Aprobación de expediente de Modificación de Créditos por Transferencia de Créditos 

5 Aprobación de expediente de Modificación de Créditos de Xeración de Créditos de 

natureza non tributaria 

11 Iniciación de expediente administrativo sancionador por infracción de horario 

1 Imposición de sanción de multa infracción venta consumo de bebidas alcohólicas a 

menores 

1 Declaración de clausura ou peche actividade 

2 Autorización celebración actuacións ao aire libre 

1 Remisión de expediente administrativo a Xulgado do C-A nº 3 de Pontevedra 

2 Aprobación de gasto relativo a taxa por publicación de anuncio no BOP e/ou DOG 

1 Aprobación Plan de seguridade e saúde obra municipal 

1 Inadmitir oferta presentada por licitador en expediente de contratación 

1 Desestimación argumentos, exclusión de clasificación e requirimento documentación a 

licitador en expediente de contratación 

1 Declarar deserta licitación “Renovación e acondicionamento do Parque de O Montiño” 

4 Aprobación de expediente de contratación mediante procedemento negociado sen 

publicidade 

1 Avogar puntualmente competencia delegada na Xunta de Goberno Local a efectos de 

declarar deserta licitación 

2 Dispoñer remisión do expediente administrativo a Xulgado – procedemento xudicial 

5 Nomeamento de funcionario/a interino/a 

1 Delegación 1ª Tenente de Alcalde funcións Alcaldía por ausencia 

1 Designación Encargado Acctal. Do Auditorio Municipal 

1 Concesión de gratificación especial por prestación de servizos en posto superior categoría 

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

1 Recoñecemento e aboamento en nómina de servizos prestados en domingo 

1 Reincorporación de Empregada Municipal a posto de traballo 

1 Constitución Tribunal para proceso selectivo 

1 Aprobación bases convocatoria persoal para a brigada de prevención e defensa contra 

incendios forestais 

1 Aprobación gasto aportacións ao Plan de Pensións do mes de agosto 

1 Autorización celebración de bailes e verbenas populares gratuítos ao aire libre 

1 Autorización realización de espectáculo pirotécnico. 

  

  

TOTAL:  177    

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

 
3.- TOMA DE COÑECEMENTO DOS INFORMES DE INTERVENCIÓN E TESOURERÍA EN 

VIRTUDE DO DISPOSTO NA LEI 15/2010, DE 5 DE XULLO, DE MEDIDAS DE LOITA CONTRA 

A MOROSIDADE NAS OPERACIÓNS COMERCIAIS (3º TRIMESTRE 2016).:  Dáse conta do 

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

día 24 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta do Informe trimestral de Tesourería e da Intervención Municipal, do terceiro trimestre 

de  2016, emitido segundo o previsto na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 

3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas 

operacións comerciais, no que se indica: 
 



 

 

PAGOS REALIZADOS NO TRIMESTRE Dentro do período legal de pago Fóra do período legal de pago 

Gastos en bens correntes e servizos 1.192.463,39 496.731,15 

Investimentos reais 431.117,44 134.970,95 

Outros pagos realizados por operacións comerciais 0,00 0,00 

Sen desagregar   

TOTAL 1.623.580,83 631.702,10 

 

Xuros de demora pagados no trimestre: 0,00 

 
Facturas ou documentos pendentes de pago ao final 

do trimestre 

Dentro do período legal de pago Fóra do período legal de pago 

Gastos en bens correntes e servizos 1.141.478,69 306.934,65 

Investimentos reais 199,988,69 53.609,17 

Outros pagos realizados por operacións comerciais 22.532,49 29.496,19 

Pendentes de aplicar a Orzamento 174.164,01 80.988,86 

TOTAL 1.538.163,88 471.028,87 

 

Facturas ou documentos xustificativos ao final do trimestre con mais de tres meses da súa anotación no 

rexistro de facturas, pendentes de recoñecemento de obriga: 0,00 €. 

 

Dáse conta do informe da Interventora da Fundación de Deportes, no que se indica: 
PAGOS REALIZADOS NO TRIMESTRE Dentro do período legal de pago Fóra do período legal de pago 

Gastos en bens correntes e servizos 80.998,20 584,49 

Investimentos reais 0,00 0,00 

Outros pagos realizados por operacións comerciais 59,99 0,00 

Sen desagregar   

TOTAL 81.058,19 584,49 

 

Xuros de demora pagados no trimestre: 0,00 

 
Facturas ou documentos pendentes de pago ao final 

do trimestre 

Dentro do período legal de pago Fóra do período legal de pago 

Gastos en bens correntes e servizos 24.761,46 0,00 

Investimentos reais 0,00 0,00 

Outros pagos realizados por operacións comerciais 0,00 0,00 

Pendentes de aplicar ao orzamento 0,00 0,00 

TOTAL 24.761,46 0,00 

 

Facturas ou documentos xustificativos ao final do trimestre da FPSDM con mais de tres meses da súa 

anotación no rexistro de facturas, pendentes de recoñecemento de obriga: 0,00 

 

A comisión queda sabedora. 

 

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

 

 
4.- MANIFESTO DO CONSELLO LOCAL DA MULLER CON MOTIVO DO 25 DE NOVEMBRO 

“DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES.:  

Dáse conta do ditame emitido pola C.I. BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE, en sesión celebrada 

o día 24 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta do Manifesto do Consello Local da Muller, do seguinte teor: 

 

MANIFESTO 25 DE NOVEMBRO; DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA 

CONTRA AS MULLERES 

Hoxe, 25 de novembro, DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA 

AS MULLERES, estamos todas aquí, como todos os anos, denunciando que a violencia machista 

é a expresión máis extrema da desigualdade entre homes e mulleres, que nos afecta a todas e 

todos, aquí en Vilagarcía como en calquera outra parte do mundo, porque a violencia contra as 

mulleres é a violación de dereitos humanos máis estendida por todo o planeta.  



 

 

A violencia machista está baseada na cultura patriarcal que sostén ao machismo, baseándose 

única e exclusivamente na dominación dos homes sobre as mulleres. Así, no mundo como na 

nosa localidade existen leis e normas escritas ou non escritas que impiden ás mulleres calquera 

tipo de autonomía como persoas, as nenas, e as mulleres accedemos aos noso dereitos 

individuais en menor medida que os homes e os nenos. As nosas mozas deben loitar a diario por 

acadar os seus dereitos en igualdade, saben que poderán ser vítimas de violacións, acoso 

sexual, humillacións, a cara máis coñecida do machismo pero tamén saben, que o machismo se 

manifesta noutras accións de baixa intensidade, a cosificación dos corpos da mulleres e das 

nenas, a linguaxe e o humor sexista, os ciúmes e o control, sábeno xa, por que está violencia 

sutil, case invisible,  comeza cando aínda son moi nenas, comeza no momento mesmo no que 

nacen.  

Por isto, queremos denunciar a gravidade deste fenómeno estrutural, que expresa a 

discriminación sexual existente na nosa sociedade e transmite modelos e pautas culturais que 

explícita ou implicitamente toleran ou fomentan a violencia. 

No que vai de ano, 76 mulleres e nenas foron asasinadas, 9.000, si 9.000, mulleres foron violadas 

en España non últimos 7 anos, 9.000 mulleres que denunciaron, 9.000 mulleres das que temos 

constancia, que houbo denuncia, pero son máis moitas máis as que por vergonza, por medo a 

ser cuestionadas por unha sociedade que responsabiliza a muller da violación e da violencia, que 

a culpabiliza, unha sociedade que xustifica ao home. O 6% das mulleres ente 18 e 74 anos, 

residentes no Estado Español, foi vítima de algún tipo de agresión ou acoso sexual, 1.000.000 de 

mulleres. Por isto dicimos NON a Violencia Machista Non A cultura da Violación, NON a un 

sistema de privilexios que fomenta está violencia, O ÚNICO CULPABLE DUNHA VIOLACIÓN OU 

DUNHA AGRESIÓNS SEXUAL É O VIOLADOR, O ÚNICO CULPABLE DA VIOLENCIA CONTRA 

AS MULLERES É O AGRESOR.  

Por isto chamamos aos homes a non tolerar a violencia dos seus conxéneres, a ter unha atitude 

activa de denuncia para non ser cómplices, porque o seu silencio  proporciónalle aos 

maltratadores, violadores e acosadores impunidade e amplía, máis se cabe, a súa liberdade para 

continuar cometendo estes brutais actos. 

Por que o problema e de todas e de todos, non so das vítimas, debemos denuciar, aillar 

socialmente aos maltratadores e agresores, debemos exixir xustiza. 

Querémonos vivas, querémonos libres e por isto dicimos: 

Non máis mortes nin agresións 

Non máis ciumes e control 

Non máis silencio cómplice cos agresores 

Non máis expresión e linguaxe machista 

Non ao uso sexista da imaxe das mulleres 

Non máis mirar cara outro lado 

Querémonos vivas e libres e por isto reclamamos,  

Si a unha educación transformadora, unha educación que poña no centro a igualdade entre 

homes e mulleres 

Si a solidariedade coas mulleres que sufriron ou están a sufrir violencia, de calquera tipo. 

Si ao empoderamento feminino e feminista 

Si ao fomento do asociacionismo de mulleres, piar fundamental para a transformación social e 

empoderamento das mulleres. 

Tolerancia cero contra a violencia machista e patriarcal que perpetúa no mundo: 

A dominación masculina, cuns valores nos que prima a masculinidade, no que é mellor ser home 

que muller.  

A desigualdade entre os sexos con privilexios para os homes, (mellores salarios, maior presenza 

nos espazos de poder) ,  

O emprego da violencia como ferramenta de dominación (asasinatos, mutilacións xenitais, 

violacións, dominación económica…) 

A hexemonía cultural do patriarcado, que mantén un sistema  de privilexios no público e no 

privado que deixa nas mans das mulleres a responsabilidade última  dos coidados creando 

situacións de desigualdade, desequilibrio e inxustiza. 



 

 

Queremos insistir, por último, no  chamamento aos homes para que compartan  coas mulleres os 

espazos públicos e privados, o poder en igualdade. Coa proposta dun compromiso de cambio, 

de erradicación dos estereotipos sexistas, sen desprezo de ningunha persoa polo seu xénero 

Por último, dende o Consello Local da Muller solicitamos  á Corporación Municipal que apoie 

este Manifesto traballando para facer realidade as propostas que nel se fan a nivel do local e que 

se sume a participar na súa lectura no  acto do vindeiro 25 de Novembro ás 12,00h na porta do 

Concello. 

CONSELLO LOCAL DA MULLER DE VILAGARCIA DE AROUSA 

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

 

VOTACIÓN: 

Por unanimidade de tódolos Concelleiros asistentes á Comisión infórmase favorablemente o manifesto do 

Consello Local da Muller con motivo do 25 e novembro “Día internacional para a eliminación da violencia 

contra as mulleres”. 
 

 

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

  

VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos/as concelleiros/as presentes no Pleno, 

  

ACÓRDASE: Aprobar o manifesto do Consello Local da Muller con motivo do 25 de novembro 

“Día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres”. 

 

 
5.- 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. 

 

Non figura presentada ningunha solicitude de participación cidadá. 

 

 
6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA SOLICITUDE DE COMPATIBILIDADE FORMULADA 

POR D. JORGE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PROFESOR DO CONSERVATORIO 

PROFESIONAL DE MÚSICA.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E 

ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 24 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta do acordo da Xunta de Goberno Local de data 10 de outubro de 2016, do teor 

seguinte: 

Dáse conta do escrito presentado por D. Jorge Fernández Fernández, solicitando autorización 

para compatibilizar o posto de traballo que desempeña no Conservatorio Profesional de Música 

como profesor de gaita, co posto de Profesor de música tradicional a xornada completa no 

Conservatorio Superior de Música de Vigo, pasando de funcionario interino a persoal laboral ata o 

31 de xullo de 2017. 

Dáse conta do informe da Directora do Conservatorio Profesional de Música. 



 

 

Dáse conta, así mesmo, do informe do Negociado de Recursos Humanos, no que se indica: 

… ) 

PRIMEIRO: A Lei 53/1984 e o Decreto 39/1994 esixen que o segundo posto de traballo no 

sector público deba ser desempeñado mediante relación de emprego en réxime laboral. 

SEGUNDO: A modalidade contractual axeitada sería a de contrato temporal a tempo parcial por 

obra ou servizo determinado para o desempeño dun segundo posto de traballo no sector público 

na realización do Programa Temporal do Conservatorio de Música de Vilagarcía de Arousa para o 

curso 2016-2017. Sendo a data previsible de finalización o 31 de xullo de 2017 e ao amparo do 

Decreto 39/1994 de 17 de febreiro e segundo o establecido con carácter imperativo na Lei 

53/1984 de incompatibilidades. 

TERCEIRO: De acordarse pola XGL a modificación solicitada: coa mesma data se produciría o 

efecto da renuncia ao nomeamento como funcionario interino actualmente vixente. 

CUARTO: Non procedería a percepción de complemento específico ou retribución 

complementaria asimilada do persoal laboral denominada “incentivo”. 

Os servicios prestados no segundo posto non se computarán a efectos de trienios, …, nin a 

efectos de pensións de Seguridade Social na medida en que poidan rebasarse as prestacións 

correspondentes a calquera dos postos compatibilizados, desempeñados en réxime de xornada 

ordinaria, puidendo adecuarse a cotización na forma que reglamentariamente se determine. 

Las pagas extraordinarias, sólo podrán percibirse por uno dos postos, calquera que sea su 

naturaleza. 

QUINTO: Corresponde elevar ao Pleno do Concello de Vilagarcia a proposta para acordar o 

informar favorablemente a solicitude de compatibilidade do segundo posto de traballo, no seu 

caso. 

SEXTO: Do acordo finalmente adoptado procede dar traslado ao solicitante 

correspondendo a este seu traslado á o órgano competente responsable de autorizar a 

compatibilidade polo posto principal. 

A Xunta de Goberno Local, acorda: 

PRIMEIRO: Autorizar a modificación solicitada, pasando de funcionario interino a persoal laboral 

ata o 31 de xullo de 2017, con efecto do cambio da relación de emprego, nas condicións 

indicadas no informe citado. 

SEGUNDO: Elevar ao Pleno do Concello de Vilagarcía a proposta para acordar a solicitude de 

compatibilidade do segundo posto de traballo, no seu caso. 

TERCEIRO: Dar traslado do presente acordo ao solicitante correspondendo a este seu traslado 

ao órgano competente responsable de autorizar a compatibilidade polo posto principal.” 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes dos grupos municipais do PSdeG-PSOE e PP  informan favorablemente a 

solicitude para compatibilizar o posto de traballo que desempeña no Conservatorio Profesional 

de Música de Vilagarcía co posto de profesor de música tradicional a xornada completa no 

Conservatorio Superior de Música de Vigo.. 

 

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

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a declaración de compatibilidade para 

o desempeño dun segundo posto de traballo de D. Jorge Fernández Fernández. 

 

- A Sra. Llovo del Rio di que se continúan impartindo as clases de gaita no Conservatorio e o PP 

da o seu apoio para que se manteña a especialidade. 

 

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: Autorizar a compatibilidade de D. Jorge Fernández Fernández para prestar servizos 

no Conservatorio Superior de Música de Vigo, así como modificar o seu contrato de traballo 

pasando de funcionario interino a persoal laboral ata o 31 de xullo de 2017. 

 

 
- Sendo as 17:20 horas auséntase da sesión o Sr. Alves Lago. 

 

7.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL 

DE CRÉDITO Nº 03/REC/2016.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA 

E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 24 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da Memoria da Alcaldía do seguinte teor: 

 

De conformidade co establecido nos Artigos 26.2.C e 60.2 do Real Decreto 500/90, de 20 de 

abril, poderán aplicarse ós créditos do presuposto vixente as obrigas procedentes de exercicios 

anteriores, previo recoñecemento extraxudicial de créditos polo Pleno Municipal. 

Existen gastos procedentes de exercicios pechados que se encontran nas seguintes situacións: 

-Expedientes de gastos realizado nos exercicios 2012 a 2015 dos que as facturas/xustificacións 

foron recibidas no ano 2016. 

 Visto que, no orzamento vixente existe crédito suficiente ben nas aplicacións orzamentarias ben 

a nivel de bolsa de vinculación, nos termos indicados nas relacións de facturas Nº F/2016/56, 

F/2016/78, F/2016/85 e fra. con rexistro F/2016/2253 anexas á providencia de alcaldía para 

afrontar estes gastos por importe global de 22.621,47 euros. 

Tendo en conta que esta alcaldía considera necesario proceder ao recoñecemento extraxudicial 

de créditos co fin de evitar o enriquecemento inxusto da Administración dado que se trata de 

servizos e subministracións efectivamente realizados, en aras a evitar un prexuízo para os 

provedores, contratistas e demais acredores o tempo que se contribúe a acadar os obxectivos 

de estabilidade marcados no Plan de Axuste do Concello de Vilagarcía. 

Logo de ver o Informe de Intervención, Ref. CV-326/2016 no que se manifesta a necesidade dun 

acordo plenario para aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos Nº 03/REC/2016  por 

importe de 22.621,47 euros, con cargo ás aplicacións orzamentarias especificadas na relación 

anexa á providencia de alcaldía, (relacións de facturas Nº F/2016/56, F/2016/78, F/2016/85 e fra. 

con rexistro F/2016/2253), esta Alcaldía-Presidencia, somete á aprobación da Corporación 

Municipal, o seguinte acordo: 

“Aprobar o expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos Nº 03/REC//2016, das 

facturas e xustificantes comprendidos nas relación de OPAS  Nº D/2016/02, D/2016/03 e OPA 

Nº 2201600009911 anexas á providencia de alcaldía, por un  importe global de 22.621,47 euros, 

con cargo ás aplicacións orzamentarias do Orzamento do exercicio 2016, a favor dos acredores e 

contías individualizadas que figuran nas citadas relacións e no Informe de Intervención”. 

Vilagarcía de Arousa, 19 de outubro de 2016 

O ALCALDE 

Alberto Varela Paz 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes do grupo municipal do PSdeG-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 expediente de 

recoñecemento extraxudicial de créditos Nº 03/REC/2016. 

 



 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que son facturas de anos anteriores (2012-2015) que 

foron presentadas no ano 2016. Corresponden a gastos correntes e ascenden a 22.621,47 €, e 

solicitan o apoio á proposta da Alcaldía. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que vai votar a favor dado que son provedores locais. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o BNG non ten nada que obxectar. Son gastos e 

facturas de provedores da zona, algúns locais.  

Van a votar a favor. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que quere facer chamamento sobre algún gasto. Son os 

baños da Festa de San Roque ¿habería algunha alternativa? ¿é rendible ou non?. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que é algo bo para a hostalería. 

 

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 o expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos Nº 

03/REC//2016, das facturas e xustificantes comprendidos nas relación de OPAS  Nº D/2016/02, 

D/2016/03 e OPA Nº 2201600009911 anexas á providencia de alcaldía, por un  importe global de 

22.621,47 euros, con cargo ás aplicacións orzamentarias do Orzamento do exercicio 2016, a 

favor dos acredores e contías individualizadas que figuran nas citadas relacións e no Informe de 

Intervención. 

 

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

MUNICIPAL DE SOMOS MAIORÍA SOBRE A CONTRATACIÓN DOS DISTINTOS SEGUROS 

DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. 

ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 24 de outubro de 

2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo municipal de Somos Maioría coa data de 19 de 

outubro 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, na súa sesión ordinaria de outubro de 2016, a seguinte 

moción: 

MOCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DOS DISTINTOS SEGUROS DO CONCELLO DE 

VILAGARCÍA DE AROUSA MEDIANTE LICITACIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

O Concello de Vilagarcía de Arousa, como institución pública, ademais da lóxica cobertura do 

seguro de responsabilidade civil da que se ten que facer cargo, conta no seu haber cun 

numeroso parque móbil e un gran número de edificacións que son de titularidade municipal.  

O importe das diferentes pólizas de seguros que dan cobertura ao especificado anteriormente 

ascende a unha cantidade elevada, polo que este Grupo Político Municipal considera que a 

contratación das mesmas debía realizarse mediante un concurso público entre as distintas 

entidades aseguradoras que se puidesen presentar ao mesmo unha vez establecidas as 

condicións oportunas. Desde hai tempo estanse renovando periodicamente os distintos seguros 

cunha única compañía de seguros no momento de vencemento dos mesmos. 

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 do órgano municipal competente, procederá a 

iniciar unha licitación para a adxudicación do seguro de responsabilidade civil, de 

responsabilidade patrimonial, os distintos seguros que poidan cubrir os edificios e vehículos 

municipais, así como aqueles que poidan cubrir a organización de diferentes espectáculos 

culturais, deportivos, etc. nos que o Concello de Vilagarcía de Arousa participe ou teña 

responsabilidades cubertas por algún tipo de póliza de seguros. 

2• Que no caso de ser aprobada esta moción se proceda inmediatamente á convocatoria de dita 

licitación por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa. 

Asdo.: Gaspar Antonio González Somoza 

En Vilagarcía de Arousa, a 19 de outubro de 2016 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representante do grupo municipal de Somos Maioría  informa favorablemente. 

 

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

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

En consecuencia favorablemente a aprobación da moción presentada polo grupo municipal de 

Somos Maioría sobre a contratación dos distintos seguros do Concello de Vilagarcía de Arousa. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que todas as Empresas de Vilagarcía de Arousa 

merecen as mesmas oportunidades. O Concello pagou o ano pasado 128.000 € en seguros. Á 

vista dese importe a convocatoria pode ser un aforro que sumado a outras partidas igual se 

podía baixar o IBI. 

O Concello ten un Departamento competente e pide o apoio á moción. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o BNG apoia a moción. Concordan na necesidade de 

buscar liñas de aforro para o Concello e evidentemente van apoiar o aforro. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que EU comparte o criterio desta moción, e a reflexión 

sobre a forma de xestionar. 

Van votar a favor. 

 

- Sendo as 17:35 horas incorpórase á sesión o Sr. Alves Lago. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que o PP apoia a moción, facendo reflexións e queren propoñer 

unha suxerencia de adición á moción.  A dificultade que pode ter esta licitación é grande, eles 

estiveron con este tema cando gobernaron. A dificultade foi a falta dun inventario do Concello, 

hai que dicir o que hai dentro dos edificios (contido e continente) para facer as pólizas, hai que 

asegurar programas informáticos, valor, peritaxe, etc. 

Propón incluír a seguinte emenda: 

1) Se complete o inventario de bens. 

2) Se faga unha relación de sinistros laborais e continxencias comúns do persoal no tema da 

Mutua de Sinistros do cadro de persoal. Comprobar o alto grao de absentismo laboral do persoal 

do Concello e aí pode producirse un aforro importante. 

3) Que se contrate o tema da Mutua de Sinistros e prevención de riscos laborais.  

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o grupo de goberno está de acordo, xa que está o 

contrato prorrogado dende 2002. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que está a favor de que se estude a proposta do PP en 

temas de persoal e sinistros. Licitar conxuntamente ou por separado. 

 



 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que están para superar as dificultades. E un contrato dende o ano 

2001. Non sería por falta de intención. Van a apoiar a moción. 

Se contratou como procedemento aberto e logo negociado. A responsabilidade civil é moi 

grande. Pode ser un aforro ou non. 

Cumprirán as esixencias da Lei. Estase traballando. Existe dificultade de facelo desde o Concello 

e se está traballando. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que espera non sexa unha odisea no tempo. 

 

Sometido a votación o asunto coa emenda do PP da o seguinte resultado: 

  

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

  

ACÓRDASE: Aprobar a moción presentada polo grupo municipal de Somos Maioría xunto coa 

emenda formulada polo grupo do PP e, polo tanto, que 

1• O Concello de Vilagarcía de Arousa, a través do órgano municipal competente, procederá a 

iniciar unha licitación para a adxudicación do seguro de responsabilidade civil, de 

responsabilidade patrimonial, os distintos seguros que poidan cubrir os edificios e vehículos 

municipais, así como aqueles que poidan cubrir a organización de diferentes espectáculos 

culturais, deportivos, etc. nos que o Concello de Vilagarcía de Arousa participe ou teña 

responsabilidades cubertas por algún tipo de póliza de seguros. 

2.- Que se estude polo Concello: 

- Completar o inventario de bens. 

- Facer unha relación de sinistros laborais e continxencias comúns do persoal no tema da Mutua 

de Sinistros do cadro de persoal. Comprobar o alto grao de absentismo laboral do persoal do 

Concello e aí pode producirse un aforro importante. 

3) Que se contrate o tema da Mutua de Sinistros e prevención de riscos laborais licitando de 

forma conxunta ou separada cos restantes seguros do Concello.  

 

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

MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE DE APOIO ÁS VÍTIMAS DO ALVIA.:  Dáse conta do ditame 

emitido pola C.I. BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE, en sesión celebrada o día 24 de outubro de 

2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal do PSdeG-PSOE coa data de 19 

de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

MOCIÓN: DE APOIO ÁS VÍTIMAS DO ALVIA 

Tania García Sanmartín, na súa condición de voceira do Grupo Municipal Socialista no Concello 

de Vilagarcía de Arousa comparece e como mellor en dereito proceda DI: 

Ao abeiro do disposto nos artigos 97 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, Lei de Administración Local 

de Galicia, 91,4 e 97 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 46.2 

da Lei 11/1999, do 21 de abril, Lei de modificación da Lei Reguladora de Bases do Réxime Local 

e outras medidas, presenta á consideración do Pleno da Corporación Municipal a seguinte: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 leva loitando 3 anos por esclarecer as circunstancias nas 

que se produciu o desgraciado accidente do tren Alvia 04155 con destino a Santiago de 

Compostela o 24 de xullo de 2013. Este accidente no que morreron 81 persoas e resultaron 

feridas outras 145, é o accidente ferroviario máis grave da historia da democracia española. Dita 

Plataforma constituíuse coa intención de reivindicar a verdade e a xustiza en sentido amplo, 

esixindo tamén, responsabilidades políticas polos feitos que rodearon ó mencionado sinistro.  

Un suceso tan grave non pode nin debe quedar no esquecemento das institucións públicas e dos 

responsables políticos, e por iso, é preciso indagar nas causas e responsabilidades penais e 

políticas que puideran derivarse de dito accidente ferroviario. Á marxe das investigacións 



 

 

xudiciais e das responsabilidades penais que poidan derivarse de elas, as vítimas sempre 

reivindicaron a apertura dunha Comisión de Investigación Parlamentaria para depurar as 

responsabilidades políticas, e nun exercicio de responsabilidade, é preciso dar o noso apoio a 

esta iniciativa e tomar posición do seu lado dándolles o noso apoio expreso.  

 A Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 denunciou en reiteradas ocasións a falta de sensibilidade 

das autoridades e unha incomprensible situación de desamparo que viola os seus dereitos máis 

básicos como vítimas e familiares deste terrible suceso. Con esta moción non podemos reparar o 

dano inmenso que estas persoas sufriron; non podemos facer xustiza nin esclarecer a verdade do 

acontecido; pero a través do consenso entre todos os partidos políticos con representación no 

noso Concello, nun acto de responsabilidade e compromiso,   contribuímos a recoñecer e 

dignificar ás vítimas e familiares do accidente ferroviario do Alvia 04155.  

Por todo o anterior, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Vilagarcía de Arousa, somete a 

consideración do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: 

 1- Dar apoio expreso á Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 

2- Solicitar ó Goberno da Nación que encargue a unha comisión de expertos e técnicos 

independentes a investigación do acontecido.  

3- Solicitar aos Grupos Parlamentarios do Congreso dos Deputados a iniciativa para crear 

unha comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles 

responsabilidades políticas se as houbera. 

Vilagarcía de Arousa, 19 de outubro de 2016 

Asdo. A Portavoz do Grupo Municipal Socialista      

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes dos grupos municipais do  PSdeG-PSOE, BNG e Somos Maioría informan 

favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do 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 PSdeG-PSOE de apoio ás vítimas do ALVIA. 
 

- Intervén a Sra. García Sanmartín pedindo o apoio á moción. Piden que se abra unha comisión 

de investigación e comisión de expertos para tratar o acontecido no sinistro do Alvia. 

Que se traslade o acordo ao Congreso dos Deputados. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que vai apoiar a moción. É necesaria a moción. Que 

veña agora o PSOE reclamar isto parece unha hipocrisía.  

As vítimas sempre pediron unha comisión de investigación. PP e PSOE negan a comisión de 

investigación. A prensa recolle eses titulares e noticias. En abril de 2016 o PSOE no Congreso 

votou en contra da Comisión de Investigación. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que tivo que pasar esa traxedia para que se tomaran 

medidas. As infraestruturas en Galicia ocupan un lugar secundario. Non se asumiron 

responsabilidades políticas. O PP e o PSOE se opuxeron no Parlamento Europeo á proposta da 

Deputada do BNG. A día de hoxe as vítimas reclaman xustiza, e a ver se no Estado o apoian. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dando ao PSOE a benvida ao imperio da razón. Os familiares 

das vítimas piden a comisión de investigación. Cando se intenta botar a culpa ao maquinista e os 

técnicos deses informes son pouco independentes. Hai mecanismos que poden evitar fallos 

como o de Angrois. É importante recoñecer o sufrimento destas persoas. Presentaron miles de 

firmas para a comisión de investigación rexeitada no Congreso polo PP e PSOE. O 28 de abril 

vítimas e familias tachan de impresentables ao PP e PSOE por rexeitar a comisión de 

investigación no congreso.  



 

 

Hai ministros do PP e PSOE implicados neste asunto. Existen medios técnicos que evitan o 

despiste do maquinista.  

Benvidos á lóxica e á razón.  

EU apoia a moción. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que unha vez pasado o sinistro de Angrois e O Porriño, o PSOE 

e o PP, por razóns diferentes, puxeron atrancos á Comisión de Investigación. Levouse a cabo a 

obra sendo ministro Pepe Blanco, e non quixeron que se investigara. Estes días fálase de 

liberdade de expresión. Foron expulsados do Congreso dos Deputados os familiares das vítimas, 

sendo Presidente do Congreso Patxi López.  

O PP vai apoiar a moción. 

Agora débese abrir un novo tempo político. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín para agradecer aos grupos o apoio á iniciativa. Este grupo de 

goberno está moralmente obrigado de presentar esta moción e instan a que se aprobe a mesma. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza indica que non é unha crítica ao grupo de goberno, é un 

benvidos á lóxica. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que no Goberno Local  sempre están nas cousas que son xustas. 

Se consideran xusta unha comisión informativa no Congreso, pois a piden e que se dirima. É 

unha reivindicación. 

 

 

Sometida a votación a moción 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 presentada polo grupo municipal do PSG-PSOE e, 

1- Dar apoio expreso á Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 

2- Solicitar ó Goberno da Nación que encargue a unha comisión de expertos e técnicos 

independentes a investigación do acontecido.  

3- Solicitar aos Grupos Parlamentarios do Congreso dos Deputados a iniciativa para crear 

unha comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles 

responsabilidades políticas se as houbera. 

 

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

MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE PARA A DOTACIÓN DE DESFIBRILADORES NOS CENTROS 

DE ENSINO.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE, en 

sesión celebrada o día 24 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal do PSdeG-PSOE coa data de 19 

de outubro de 2016, do teor seguinte: 

 

MOCIÓN: PARA A DOTACIÓN DE DESFRIBILADORES NOS CENTROS DE ENSINO 

Tania García Sanmartín, na súa condición de voceira do Grupo Municipal Socialista no Concello 

de Vilagarcía de Arousa comparece e como mellor en dereito proceda DI: 

Ao abeiro do disposto nos artigos 97 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, Lei de Administración Local 

de Galicia, 91,4 e 97 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 46.2 

da Lei 11/1999, do 21 de abril, Lei de modificación da Lei Reguladora de Bases do Réxime Local 

e outras medidas, presenta á consideración do Pleno da Corporación Municipal a seguinte: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O goberno local de Vilagarcía de Arousa, vén de dotar de desfribiladores a todas a dependencias 

municipais co fin de se converter nunha vila cardioprotexida. 



 

 

En días pasados, a Xunta de Galicia anunciou a dotación deste sistema nos centros de ensino da 

súa dependencia, pero so para aqueles centros que conten con máis de 1000 alumnos, deixando 

a meirande parte dos centros sen esta fundamental ferramenta para salvar vidas. 

Por todo o anterior, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Vilagarcía de Arousa, somete a 

consideración do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: 

1. Instar á Xunta de Galicia e á Consellería de Educación a dotar de desfribiladores a todos 

os seus centros, independentemente do seu alumnado. 

2. Dar traslado deste acordo a todos os grupos políticos do Parlamento de Galicia 

Vilagarcía de Arousa, 19 de outubro de 2016 

Asdo. A Portavoz do Grupo Municipal Socialista      

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, BNG e Somos Maioría informan 

favorablemente. 

 

As/os representantes dos grupos municipais do 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 PSdeG-PSOE para a dotación de desfibriladores nos Centros de Ensino. 
 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o Concello comprou desfibriladores para as 

dependencias municipais. A Xunta de Goberno no borrador da norma do anteproxecto fala de 

Centros de Ensino con máis de 1.000 alumnos os que contarán con desfibriladores.  

Non son caros e debe dotarse aos centros de ensino. Non hai un desfibrilador por cada 3.000 

habitantes. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que vai votar a favor da moción. Calquera investimento 

para mellorar a saúde pública conta coa súa aprobación. 

Solicita engadir á moción: “A formación de persoal nos Centros de Ensino para que sexan 

efectivos”. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que é fundamental velar pola saúde das persoas e non 

debe estar condicionado a un número de usuarios. 

Propón a seguinte emenda de adición: 

- Se debe esixir nos centros concertados e privados pola Xunta de Galicia a dotación de 

desfibriladores. 

- Dotar de formación á comunidade educativa para a súa utilización. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que Profesorado, alumnos e persoal non docente e 

todos teñen que salvagardar a súa saúde, sen importar o número. 

Parécelles ben que se imparta a formación. 

EU apoia a moción. 

 

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que o PP apoia a moción e seguro que a Xunta de Galicia o 

vai a colocar en tódolos Colexios, pois aínda é un anteproxecto. E importante a formación e no 

Concello tamén se debe formar ao persoal e se debe traballar para ser Vilagarcía Cidade 

Cardiosaúdable. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que van a realizar cursos de formación no Concello e seguirán o 

exemplo de cidades cardiosaúdables. 

 

Sometido a votación a moción presentada polo grupo municipal do PSOE coas emendas de 

Somos Maioría e BNG da o seguinte resultado: 

  



 

 

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

  

ACÓRDASE:  

1. Instar á Xunta de Galicia e á Consellería de Educación a dotar de desfibriiladores a todos 

os seus centros, independentemente do seu alumnado. Así como que se esixa pola Xunta de 

Galicia aos centros concertados e privados que conten con desfibriladores. 

2.  Dotar de formación á comunidade educativa para a súa utilización. 

3. Dar traslado deste acordo a todos os grupos políticos do Parlamento de Galicia. 

 

 
- Auséntase da sesión o Sr. Alves Lago. 

 

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

MUNICIPAL DO BNG SOBRE MELLORA DA HUMANIZACIÓN DA RÚA VISTA ALEGRE:  Dáse 

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

celebrada o día 24 de outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal do BNG coa data de 20 de 

outubro de 2016, do seguinte teor: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Unha vez rematadas as obras de reformas e melloras da Rúa Vista Alegre de Vilagarcía de 

Arousa, dende o BNG temos comprobado que non se teñen realizado obras, que entendemos 

necesarias para a humanización que require ese entorno e precisan os veciños e veciñas de 

Vilagarcía. 

Neste senso entendemos necesario a realización dunha “zona verde” en dita rúa que contribúa 

tanto una maior humanización, como un maior disfrute dos cidadáns deste concello. Obras que 

ademais contribúan a mellorar o entorno dun lugar tan emblemático da nosa cidade. E para ese 

motivo entendemos que se debería de dotar a mesma tanto de mobiliario urbano como do 

arborado que contribúa a este fin. 

Por elo entendemos necesario que se repoñan e instalen novos bancos, fonte e arborado, así 

como tamén que se retire o armario de telecomunicacións que se mantén pegado á muralla do 

convento. En definitiva que se leven a cabo as obras necesarias de cara á posta en valor e un 

maior disfrute desta zona. 

Por todo o exposto o Grupo Municipal do BNG solicita deste pleno do Concello de Vilagarcía de 

Arousa a adopción dos seguintes 

ACORDOS 

1.- Que por parte do goberno deste Concello de Vilagarcía de Arousa se realicen as obras de 

reposición e instalación de fonte, bancos, papeleiras e arborado, así como iluminación e calquera 

outra actuación urbano que resulte necesaria de cara á mellora e humanización do entorno desta 

rúa.  

2.- Que se realicen as xestións necesarias, de cara a que se retire por parte da empresa de 

telecomunicacións ( R), do xeito máis urxente, o armario que manteñen instalado xunto á muralla 

do convento. 

Vilagarcía de Arousa a 18 de outubro de 2016. 
 

Dáse conta do informe emitido polo Arquitecto Municipal o día 8 de setembro de 2016 e pola 

Secretaria do Concello o día 24 de outubro de 2016 en relación con este asunto. 

 
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 PSdeG-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 

municipal do BNG sobre mellora da humanización da Rúa Vista Alegre. 

 

- Incorpórase á sesión o Sr. Alves Lago. 

 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que piden o  que figura na Moción. Non se pon en valor a 

muralla, hai un armario de R que debería estar soterrado. O entorno do Castro Alobre está moi 

deteriorado e non cumpre co que debería ser. Se teñen realizado obras e precisan destas 

melloras: fonte, bancos, papeleiras, iluminación, etc., que melloren a humanización.  

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que vai apoiar a moción. Concorda co BNG, son 

reivindicacións dos/as veciños/as, e o mobiliario débese modificar e ampliar a dotación. A fonte 

débese repoñer a existente no seu día,  e o armario de R débese soterrar ou retirar. 

Parece que se perdeu máis que o que se gañou coas obras. 

Pide que se inicie unha campaña de desratización na zona. 

 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que a mellora eran bancos, papeleiras, etc. A empresa 

constructora Vale oferta as melloras, é a mais vantaxosa cun aforro de 50.000 €. Logo fanse 

obras complementarias de 54.000 € e despois hai unha modificación de 23.600 €. A Empresa 

Vale presentou melloras e ao final non as levaron a cabo. Puxeron luminarias e se prescinde do 

mobiliario. E un erro, non se debería modificar o proxecto que se licita. Gastouse todo o importe 

e mais 23.000 €, e 54.000 € e ademais o gasto de hoxe.  Con isto podería rebaixarse o IBI. 

Por todo iso EU apoia a moción, pois eran melloras. Estaban presupostadas e gastaronse máis 

cartos. 

Votarán a favor. 

 

- Intervén a Sra. Granja Guillán dicindo que quere falar dos pasos deste proxecto. En outubro de 

2014 encargaron un proxecto aos técnicos municipais cun orzamento de 288.000 e se marcaron 

unhas directrices: beirarrúas anchas, accesibles, hai garaxes e unha empresa de mercadorías, e 

todo iso que cumprira co entorno e con Patrimonio. Se instalaron xardineiras para que foran 

árbores medios. O Arquitecto chamou ao Encargado de Espina & Delfín, se falou co encargado 

de iluminación e se fixo o proxecto.  

Se reuniron cos veciños en xaneiro de 2015 e se falou con R para sacar o armario e recoñecían 

que sí. Se aprobou o proxecto, en marzo a Deputación Provincial aprobou a obra e no prego de 

condicións de incluíron as melloras e o técnico as utilizou para outras cousas. 

Cando se adxudicou xa non estaban eles no goberno e aparecen posteriormente cambios e 

modificacións. 

A Xunta de Goberno Local, en abril aprobou un modificado de 52.000 € e outro posterior de 

23.000 € no seu informe di que precisa da autorización do órgano de contratación municipal. 

O técnico se encontrou con tubaxes en mal estado. Pediron en tres ocasións que lles deixaran 

ver o expediente, está a obra en 100.000 € máis e os chaman hoxe ás 13:59 para dicirlles que 

poden ver os planos, tiñan unha hora, ata as 15:00 horas. 

Pregunta se se poden cambiar as melloras e se poden substituír por outras obras, e pregunta 

onde está a fonte. ¿Está na nave de obras?. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que esta obra foi aprobada polo PP despois da presión 

dos veciños. Nesa obra hai un proxecto pero non se contempla o control arqueolóxico para o 

seguimento da obra. Durante a execución houbo a imperante necesidade de modificar o 

saneamento e se acordou solventar ese problema, e se modificou o proxecto e apareceu unha 

canalización que se pon en valor e en futuras actuacións farase o mesmo de posta en valor. 

Poranse os bancos e están elixidos, e aínda non está pechada economicamente a obra.  

Alguén debe pensar o que existe debaixo do pavimento. Primeiro evitar riscos sanitarios e 

despois os bancos. 



 

 

Co aval do informe técnico cambiáronse as melloras polos cambios precisos. Tamén se mellorará 

o Castro Alobre. 

 

- O Sr. Ríos González di que non desexan que isto se converta nunha guerra política e que se 

prioricen os intereses dos veciños. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que ao fio da intervención, e lle pregunta se na época do Sr. 

Gago miraron algo polo solo con Espina y Delfín, S.L. Cando se peatonalizou a Rúa Castelao 

Castelao, o Sr. Abuín tivo que recoñecer que o saneamento non estaba incluído no poxecto e 

logo abriu o formigonado da Rúa. 

As súas prioridades cando gobernou o PP foron o saneamento sobre a estética. O mesmo 

Arquitecto que fixo o proxecto agora di que faltaban cousas no proxecto. Eles confiaron nos 

técnicos municipais e agora se desdín eses mesmos técnicos. 

No día de hoxe tiveron acceso sendo ás 14 horas para ver os expedientes da Rúa Vista Alegre, 

dende maio o ten no despacho o Alcalde. O PP priorizou e lle queren dicir que os proxectos os 

fan os Funcionarios Municipais. 

¿Qué pasou en Vilagarcía de Arousa nos 20 anos anteriores ao PP?. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que un Asesor Xurídico non ten nada que ver con este proxecto 

técnico. Falta rematar esta rúa con ornamentos. A maioría dos veciños están contentos e tratan 

de poñer en valor ese entorno e o Castro Alobre. Saíu adiante a obra gracias aos veciños de 

Vilagarcía. E moi fácil explicar as cousas, as obras cando se fan ocorren problemas ou 

oportunidades. Apareceu unha canalización e se puxo en valor e se fixeron modificacións, e por 

outro lado algúns tramos da rede de fecais discorren por pluviais e hai que solucionar 

urxentemente ese problema. 

Están claras as modificacións da obra, son fáciles. O Alcalde d estar cansado dos insultos do Sr. 

Fole. Por favor, garde a compostura.  

 

Sometida a votación a moción  polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

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

municipais do PSG-PSOE (8), EU (3), BNG (2) e Somos Maioría e sete abstencións dos membros 

pertencentes ao grupo político municipal do  PP,      

 

ACÓRDASE: Por maioría aprobar a moción do grupo municipal do BNG e, 

1.- Que se realicen as obras de reposición e instalación de fonte, bancos, papeleiras e arborado, 

así como iluminación e calquera outra actuación urbano que resulte necesaria de cara á mellora e 

humanización do entorno desta rúa.  

2.- Que se realicen as xestións necesarias, de cara a que se retire por parte da empresa de 

telecomunicacións ( R), do xeito máis urxente, o armario que manteñen instalado xunto á muralla 

do convento. 

 

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

Non se presentaron 

 

 

13. 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, propoñéndose a seguinte moción de urxencia polo Grupo 

Municipal de EU: 



 

 

 

MOCION ESIXINDO A PARALIZACIÓN DAS REVÁLIDAS, DERROGAR A LOMCE E 

REVERTER OS RECORTES EDUCATIVOS 

 

Don Jesús López Rodríguez, actuando como portavoz do Grupo Municipal de Esquerda Unida no 

Concello de Vilagarcía de Arousa, ao amparo do disposto no artigo 97.3 do regulamento de 

Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, presenta para o seu 

debate e votación no pleno a seguinte Moción, en base a seguinte 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A comunidade educativa esixe a retirada inmediata do Decreto de REVÁLIDAS, imposto polo 

goberno en funcións do PP en contra das propias Comunidades Autónomas que o terían que 

aplicar; esixe a reversión dos RECORTES educativos, que supuxeron a deterioración da 

educación pública coa expulsión de miles de docentes das súas aulas; e a DEROGACIÓN da 

LOMCE, que prosegue implantándose, a pesar de ser REXEITADA pola gran maioría da 

comunidade educativa e polo Congreso dos Deputados ata en dúas ocasións nos últimos meses. 

O pasado 29 de xullo de 2016, o Goberno en funcións aprobou en consello de ministros o Real 

Decreto 310/2016 polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria 

e de Bacharelato, probas comunmente coñecidas como reválidas, e previstas na Lei Orgánica 

para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). Ditas probas, cuxa posta en marcha está 

programada para este curso 2016/2017, e que afectarán a ao redor de 335.991 alumnos de ESO 

e outros 229.332 de Bacharelato, segundo datos do propio Ministerio de Educación, Cultura e 

Deporte, obriga aos alumnos para ter que someterse a un exame antes de poder obter o 

correspondente título académico, aínda que aprobase todas as materias. 

O alumnado de 4º da ESO e 2º de Bacharelato que suspenda a proba, superando a ESO ou 

Bacharelato, veranse expulsados do sistema educativo, deixando sen  

validez algunha os anos cursados durante cada etapa ou, no caso da ESO, abocados a 

retroceder no sistema indo á Formación Profesional Básica (FPB) que ofrece un baixo nivel 

formativo e a cualificación profesional máis baixa que existe en España. 

Este modelo de avaliacións estandarizadas, que se converteron no obxectivo fundamental de 

reformas neoliberais que, como a LOMCE, supostamente tratan de “elevar” os resultados 

educativos cun control burocrático sobre as prácticas escolares e a profesión docente. Pero está 

sobradamente demostrado que este tipo de probas estandarizadas só serven para fomentar unha 

aprendizaxe fundamentalmente memorístico e descontextualizado. E é que as reválidas, por si 

mesmas, non melloran nin cambian nada. A experiencia de EEUU, que abusa deste tipo de 

probas externas, indica que os resultados foron un desastre e reforzou a mediocridade do 

sistema. Só están a servir para segregar e excluír ás fillas e os fillos da clase traballadora á hora 

de acceder a determinados niveis e centros educativos. 

Está claro que as reválidas non están ao servizo da mellora da educación, senón que a súa 

finalidade é seleccionar, e teñen efectos negativos substancialmente prexudiciais:  

a) A presión sobre os nenos e nenas para que teñan resultados acomodados ás probas. 

b) A tensión do control continuo e permanente, coma se só puidésese aprender mediante a 

presión e o medo ao exame, esquecendo a curiosidade e a motivación por coñecer. 

c) A deslexitimación da función docente e a desconfianza cara ao profesorado, xa que non é o 

profesorado que ten docencia directa co alumnado o que o avalía, pois se lle expulsa do proceso 

de valoración final. 

d) A degradación de contidos: acábase estudando o que se somete a exame, e céntrase o tempo 

e os esforzos docentes en preparar ao alumnado para superar probas e exames, como xa pasa 

en 2º de Bacharelato para a selectividade. 

e) O control sobre o traballo docente e a perda da súa autonomía educativa, ao converterse o 

profesorado en “preparadores de probas”. 

f) O custo económico para o sistema, tan alto como inútil, pola realización das múltiples probas 

externas todos os anos; e o custo para as familias do alumnado que suspenda, cando teñan que 

pagar academias para repetir a reválida. 

g) A inxustiza para o alumnado, que ten que xogarse nunha proba externa varios anos de 

escolarización, fronte á función da avaliación como instrumento de mellora da educación, 

respectando a diversidade e os ritmos de aprendizaxe. 



 

 

h) A publicidade destas probas en ránkings, ata agora prohibida, configurando listados de 

centros ordenados en función das puntuacións obtidas polo alumnado, que converte a avaliación 

nun mecanismo de competición entre centros e non de cooperación; traslada a responsabilidade 

destes resultados aos centros e ao profesorado, pois aos docentes é a quen primeiro se 

responsabiliza dos malos resultados, sen ter en conta o conxunto de factores asociados aos 

rendementos escolares; e fomenta a posible selección por parte dos centros de certo alumnado 

que non lles faga descender no ránking, evitando "cargar" con quen ten máis dificultades de 

aprendizaxe e poden estragar o posto obtido.  

En definitiva, estas probas de avaliación final ou reválidas, xunto con outras recentemente 

adoptadas como a de 6º de Primaria e as avaliacións externas xa implantadas, só serven para 

estigmatizar ao alumnado, profesorado e centros, xerando un mercado, segundo a concepción 

neoliberal e en sintonía co carácter fundamental da LOMCE, de elección daqueles centros que 

ocupan lugares máis destacados en detrimento do resto, incrementando as desigualdades 

estruturais, moi lonxe do carácter compensador que debe ter o sistema educativo en prol da 

equidade e a cohesión social. 

Fronte a este modelo educativo neoliberal baseado no control, a presión e o medo ao exame, 

debemos apostar por un modelo educativo baseado en enfocar a educación como un proceso de 

descubrimento apaixonante que estimule a creatividade e o desenvolvemento integral das nosas 

novas xeracións e apoiar a loita dos representantes de todos os sectores da comunidade 

educativa (nais e pais, estudantes e profesionais da educación) contra os brutais recortes 

orzamentarios educativos que superan xa os 7.000 millóns de euros e co compromiso engadido 

deste goberno coa Troika de recortar aínda máis en educación ata deixarnos nun 3,9 do PIB, 

cando a media da UE está nun 6,2 e países como Finlandia superan o 7% do PIB, que ten como 

obxectivo encuberto o desmantelamento de servizo público educativo.  

Por iso, agora máis que nunca, debemos defender un modelo de educación pública inclusiva, 

igualitaria, laica, de calidade, gratuíta e democrática, único garante real do dereito universal á 

educación en condicións de igualdade. 

Por todo o anteriormente exposto, proponse ao Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa, que 

adopte os seguintes 

ACORDOS: 

1. INSTAR ao Goberno da Nación a que derrogue de maneira inmediata o Real Decreto 310/2016 

polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. 

2. INSTAR ao Ministerio de Educación, a que convoque con carácter urxente a Conferencia 

Sectorial de Educación para tratar a derrogación de devandito Real Decreto, como así lle 

trasladaron a gran maioría dos Conselleiros de Educación autonómicos. 

3. INSTAR ao Conselleiro de Educación da Comunidade a que se some á reivindicación do resto 

de Conselleiros autonómicos que avogan por un gran acordo das Comunidades Autónomas, 

rexeitando a proposta de Real Decreto do Goberno e pedindo a derrogación inmediata do 

mesmo. 

4. INSTAR á Consellería de Educación da Comunidade e ao Ministerio de Educación a reverter os 

recortes en educación e equiparar o investimento en educación pública á media da UE do 6.2% 

do PIB nesta lexislatura. 

5. INSTAR a todos os partidos asinantes do acordo de derrogación da LOMCE a que o leven a 

cabo de forma inmediata cumprindo o seu compromiso.  

6. DAR TRASLADO da presente Moción ao Goberno Central, ao Goberno da Comunidade 

Autónoma, aos Grupos Parlamentarios do Congreso dos Deputados e do Senado, así como á 

Plataforma en Defensa da Escola Pública, sindicatos de ensino e Asociacións de Nais e Pais dos 

centros escolares do noso municipio. 

En Vilagarcía de Arousa a 25 de outubro de 2016 

Firma: Jesús López  

(Portavoz Grupo Municipal E.U.) 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez explicando a urxencia da moción presentada. Trátase de que 

sexa derrogada a LOMCE e as reválidas paralizalas, e como medida de reforzo débese corrixir a 

inxustiza coa cidadanía. 

 



 

 

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

 

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

 

ACÓRDASE: A declaración de urxencia da Moción presentada polo grupo político municipal de 

EU esixindo a paralización das reválidas, derrogar a LOMCE  e reverter os recortes educativos.  

 

A continuación se inicia o debate sobre a mesma. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez agradecendo o apoio na urxencia da moción e dicindo que se 

anuncia a suspensión das reválidas para este curso. Débese esixir a retirada das medidas da 

LOMCE. Moitos profesores fan Plan de Estudos nos que se presiona aos alumnos e non se 

evaluen os coñecementos ao longo dos anos. Tratan de aforrar custes na Educación 

Universitaria. Débese derrogar a LOMCE e que se invirta un 6,2% do PIB en educación. 

 

- O BNG presenta a seguinte emenda: Elevar ao 7% do PIB o gasto en educación e instar á 

Xunta de Galicia á insubmisión da aplicación da LOMCE. 

 

- Intervén o Sr.  Gómez Somoza dicindo que da o apoio á moción. A folga do Ensino indica que a 

LOMCE non é benvida, nin benvista. É unha volta ao pasado. 

 

- Intervén a Sra. Cesar Veloso dicindo que hai que investir en educación e aforrar en cárceres. Un 

Goberno en Funcións saca un Real Decreto de aplicación das reválidas. Calquera que coñeza o 

desenvolvemento dos rapaces, a LOMCE vai en contra da súa natureza e se deixa de ter en 

conta as habilidades. Non se ten en conta as capacidades sociais, etc. Nin os profesores poden 

dicir nada sobre iso. Esta Lei é lesiva para a comunidade educativa. 

Piden que a Xunta de Galicia sexa insubmisa na aplicación desta Lei. 

O BNG apoia as medidas a favor dun ensino laico, público e de calidade. 

 

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que esta moción quedou obsoleta. Os periódicos de hoxe 

din que Rajoy suspende as reválidas e propón un pacto de estado en educación.  

Deben colaborar no Congreso e que se leve a cabo un pacto para educación. Antes estaba a 

selectividade, agora se di ¡reválida no!. 

É unha loita de todos os cambios que se introduzan no futuro. O PP, se  inclúen a insubmisión da 

LOMCE por parte da Xunta de Galicia, o seu voto non será favorable. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo simplemente que o PSOE está a favor da moción. 

Agora se non se aproba a reválida, non hai título de bacharelato. Non ten nada que ver a reválida 

coa selectividade. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que a moción non está obsoleta, agora queda en 

suspenso a reválida, pero a moción trata máis temas. 

 

- Intervén a Sra. César Veloso enumerando os exames e os tempos marcados na LOMCE para a 

reválida de bacharelato e se non se aproba hai que ir á FP básica. Se retirou como asignatura a 

educación pola cidadanía. Non ten en conta persoas con necesidades educativas especiais. 

 

- Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que non sabe o que se entende da noticia de hoxe, porque 

Rajoy suspende as reválidas. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que queda claro as diferencias entre as reválidas e a 

selectividade. O Ministro Gabilondo propuxo un pacto de educación e o PP non aceptou. 

 

Sometido a votación a moción presentada polo grupo municipal de EU coa emenda do BNG,  da 

o seguinte resultado:  



 

 

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

municipais do PSG-PSOE (8), EU (3), BNG (2) e Somos Maioría e sete abstencións dos membros 

pertencentes ao grupo político municipal do  PP,      

ACÓRDASE: Por maioría aprobar a moción do grupo municipal de EU e,  

1. INSTAR ao Goberno da Nación a que derrogue de maneira inmediata o Real Decreto 310/2016 

polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. 

2. INSTAR ao Ministerio de Educación, a que convoque con carácter urxente a Conferencia 

Sectorial de Educación para tratar a derrogación de devandito Real Decreto, como así lle 

trasladaron a gran maioría dos Conselleiros de Educación autonómicos. 

3. INSTAR ao Conselleiro de Educación da Comunidade a que se some á reivindicación do resto 

de Conselleiros autonómicos que avogan por un gran acordo das Comunidades Autónomas, 

rexeitando a proposta de Real Decreto do Goberno e pedindo a derrogación inmediata do 

mesmo. 

4. INSTAR á Consellería de Educación da Comunidade e ao Ministerio de Educación a reverter os 

recortes en educación elevar o investimento en educación pública ao 7% do PIB nesta lexislatura 

5.- INSTAR á Xunta de Galicia á insubmisión na aplicación da LOMCE. 

6. INSTAR a todos os partidos asinantes do acordo de derrogación da LOMCE a que o leven a 

cabo de forma inmediata cumprindo o seu compromiso.  

7. DAR TRASLADO da presente Moción ao Goberno Central, ao Goberno da Comunidade 

Autónoma, aos Grupos Parlamentarios do Congreso dos Deputados e do Senado, así como á 

Plataforma en Defensa da Escola Pública, sindicatos de ensino e Asociacións de Nais e Pais dos 

centros escolares do noso municipio. 

 

 
14.- 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: 

¿ Fíxoselle a reclamación á empresa concesionaria do servizo de aluguer de bicicletas o emprego 

da lingua galega nas súas máquinas expendedoras de tarxetas?  

 

¿ Dispoñemos xa da información solicitada no pleno ordinario de setembro sobre a situación na 

que se atopa a lista de espera da Sala Rivas Briones? 

 

¿Tomouse por parte do Concello algunha das medidas de repoboamento arbóreo da moción 

presentada por Somos Maioría e aprobada por unanimidade o 24 de setembro de 2015? 

 

En sesións anteriores fixen preguntas sobre a limpeza do Regato do Facho, parece que Augas de 

Galicia vai a adoptar medidas e pregunta que se vai facer e en que zonas.   

 

Indica que a marquesiña da parada do autobús na Avenida de Cambados á altura das Pistas 

segue igual e debese reparar. 

 

- A Sra. Outón Casal responde sobre a Sala Rivas Briones que hai moitas solicitudes, e existe un 

planing. 

 

- O Sr. Mouriño Santiago contesta que quedaron de reunirse con Augas de Galicia para a 

próxima semana. 

 

- A Sra. María Mochales en relación co Vaibike, sinala que quedaron esta semana coa Empresa 

concesionaria. 

 

- O Sr. Mouriño Santiago, en relación coa marquesiña, indica que están esperando a resposta 

do seguro. 

 



 

 

- A Sra. César Veloso indica que o paso de peóns que solicita a ANPA de Carril, é urxente nunha 

estrada de titularidade autonómica. 

 

- A Sra. María Mochales contesta que estiveron na Xunta de Galicia e ao parecer é perigoso 

nese lugar o paso de peóns. 

 

- O Sr. Alves Lago pregunta para cando o arranxo da instalación deportiva de Trabanca. 

 

- O Sr. Mouriño Santiago contesta que está pendente e está valado o parque. 

 

- O Sr. Fole Díaz pide que a Secretaria recolla na acta que o Alcalde dixo no Pleno que non había 

partida para saneamento e rede de fecais no proxecto técnico de Vista Alegre. 

Di tamén que aprobaron unha moción sobre a insubmisión á LOMCE, se houbera unha 

plataforma do IBI e lle propuxeran unha insubmisión ¿a aceptaría? 

 

- O Sr. Alcalde di que contestará no próximo Pleno. 

 

- A Sra. Granja Guillán fai os seguintes rogos e preguntas: 

- Hai que reparar varias marquesiñas (A Concha, fronte ao Instituto, etc.) 

- Pregunta polo custe do traballo de Enmacosa en relación co estado do noiro da Estrada de 

Circunvalación. 

 

- O Sr. Alcalde contesta que apoiou Enmacosa aos técnicos municipais no exame da zona do 

despredemento do noiro de Baión. 

 

- A Sra. Suárez Sarmiento pregunta se acabaron as obras na Gardería Municipal de Vilagarcía. 

 

- A Sra. María Mochales contesta que comezan o luns. 

 

- A Sra. Suárez Sarmiento pregunta como está o contrato de limpeza das instalacións 

municipais. 

 

- O Sr. Alcalde contesta que se están valorando as ofertas. 

 

- A Sra. Suárez Sarmiento di que se debían protexer as pistas de FEXDEGA durante as feiras, xa 

que tiveron un custe importante a súa adquisición. 

 

- O Sr. Pérez Dorgambide pregunta como está o tema da compra das bicicletas da Policía. 

 

- A Sra. María Mochales contesta que se pedirán ofertas. 

 

- O Sr. Pérez Dorgambide di que o Semáforo de Praza de Galicia está roto e pregunta se é 

importante o dano. 

 

- O Sr. Alcalde contesta que o viu el mesmo e a Policía Local e sufriu o semáforo un dano 

considerable. 

 

- O Sr. Pérez Dorgambide di que o día 19 na Voz de Galicia publicaa unha foto saíndo un trailer 

de Rey Daviña escoltado pola Policía Local e non se debiu permitir a entrada. Eran Pellets para a 

Casa de Cultura. 

 

- O Sr. Alcalde contesta que descoñece a noticia, se ben ás empresas se lles esixe un aval polos 

posibles danos. 

 

- O Sr. Longa Sánchez fai os seguintes rogos e preguntas: 



 

 

a) Con respecto ao Campo de Fútbol de Bamio, está  ben feita a obra e gustaríalle saber a 

opinión da Sra. García Sanmartín. 

b) Indica que as papeleiras dos cans en Fexdega dan olor e pregunta pola súa limpeza. 

 

- A Sra. García Sanmartín contesta que para o goberno e prioritaria a Gardería. Louzán era 

partidario dos Campos de Fútbol e acabou sendo o Presidente da Federación de Fútbol. 

 

-O Sr. Mouriño Santiago contesta que non sabe a frecuencia da limpeza das papeleiras. 

 

15.- QUENDAS 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 20:10 horas, levantouse a sesión da que se estende a presente 

acta e eu, Secretaria, dou fe. 

 


