
 

 

ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORDINARIA 
CELEBRADA  O  DÍA   29 DE DECEMBRO 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 29 de decembro 

de 2016, e coa asistencia da Secretaria e da 

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  24 de novembro de 2016. 

2. Toma de coñecemento dos Decretos da 

Alcaldía emitidos no mes  novembro  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 expediente de 

anulación de recibos por prescrición. 

5. Aprobación, se procede, da obra de 

Reforma da aula de educación física 

(ximnasio) no CEIP de Rubiáns, como de 

especial interese ou utilidade pública 

municipal. 

 

6. Aprobación, se procede, da corrección de erro no Plan Especial de desenvolvemento da 

unidade de execución nº 21 do PXOM (Esquina Rúa Pablo Picasso, Avda. de Cambados). 

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

o establecemento de medidas de seguridade na Rúa Salgueiral, e para o cruce da estrada. 

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

dar solución aos problemas do saneamento e sumidoiros na Rúa Travesía San José. 

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

transferencia da AP-9 

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

PSOE de apoio ás persoas retornadas de Venezuela. 

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

PSOE, sobre reinversión do superavit das entidades locais 

12. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP en 

relación a sinalización e identificación das paradas de autobuses e taxis de Vilagarcía. 

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

convocatoria urxente dos órganos consultivos pendentes de formación. 

14. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU para 

combater a pobreza enerxética. 

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

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

17. Rogos e preguntas. 

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



 

 

 

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DE DATA  24 DE 

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

acta correspondente á sesión plenaria de 24 de novembro de 2016. 

 

- O Sr. González Somoza fai as seguintes observacións: 

No punto nº 10 da Orde do Día, na súa intervención, onde di....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. 

Débese suprimir “se vai abster”. 

 

No punto nº 11 da Orde do Día, no acordo de aprobación, onde di: 

 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. 

Debe dicir: 

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

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

inclusión social. 

 

- O Sr. Alves Lago indica que no asunto nº 11 se ausentara da sesión do Pleno e polo tanto non 

votou. 

 

Coas rectificacións indicadas, queda aprobada a acta por unanimidade. 

 

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

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

emitidos pola Alcaldía:  

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE DATAS ANTERIORES:  

Nº DESCRICIÓN 

2 Aprobación de expediente de modificación de créditos de transferencias de créditos 

6 Aprobación de liquidacións correspondentes a cargos xerados 

1 Recoñecemento de obrigas e orde de pago 

14 Concesión/denegación de compensación de débito e crédito 

  

  

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016:  

Nº DESCRICIÓN 

1 Arquivo expediente reposición da legalidade urbanística e incoación novo expediente 

1 Requirimento aportación informe-ditame de seguridade conservación e seguridade de 

elementos exteriores do inmoble 

1 Requirimento concesión prazo para realización de obras 

4 Incoación de expediente de reposición da legalidade urbanística 

1 Declaración de caducidade do procedemento de reposición da legalidade urbanística e 

incoación  novo expediente 

1 Reiterar orde prazo axustar obras a proxecto de legalización 

3 Orde concesión prazo para que solicite licenza municipal 

2 Orde concesión de prazo para adopción medidas necesarias para garantir a seguridade 

1 Orde concesión de prazo para retirada elementos instalados en peche 

2 Arquivo de expediente de reposición da legalidade urbanística 

10 Concesión de licenza miunicipal para obras de canalización soterrada 

7 Aceptación de comunicación previa para inicio e desenvolvemento de actividade 

38 Aceptación de comunicación previa para realización de obras 

2 Concesión de legalización de obras 



 

 

1 Concesión de prórroga para execución de obras 

1 Concesión licenza proxecto de execución e aprobación legalización estado final das obras 

1 Conformidade proxeto de execución de obras 

5 Concesión de licenza municipal de obra menor 

7 Concesión de licenza municipal de obra maior 

6 Concesión de licenza municipal de acometida e conexión de auga e/ou saneamento 

1 Aprobación definitiva do proxecto de Urbanización 

3 Concesión de renuncia a licenza de obra 

1 Concesión de desestimento de licenza 

1 Autorización celebración de concerto ao aire libre 

4 Aprobación de Plan de Seguridade e Saúde obras 

3 Avocación puntual competencias delegadas na Xunta de Goberno 

2 Adxudicación contrato de obras ou servizos 

1 Aprobación de expediente de contratación 

1 Inadmisión de oferta presentada por licitador para adxudicación de contrato 

1 Exclusión de licitador de licitación para adxudicación de contrato 

1 Aprobación de conta xustificativa de investimento 

6 Iniciación de oficio de expedientes sancionadores de tráfico 

1 Destino vehículo a centro autorizado de descontaminación e destrución 

1 Retirada de bombonas de deposito do Servizo de Emerxencias 

1 Concesión de licenza de armas 

1 Declaración de improcedencia de iniciación de procedemento sancionador 

3 Recoñecemento de obrigas e orde de pago 

2 Aprobación de expediente de modificación de créditos 

8 Aprobación de expediente de modificación de créditos de transferencias de créditos 

10 Concesión/denegación de fraccionamento de débeda 

13 Concesión/denegación de compensación de débito e crédito 

1 Orde de pago de certificación de obra 

5 Orde de pago de facturas 

1 Liquidación debeda tributaria pendente de pago a herdeiros 

3 Representación e defensa dos intereses do concello exercida por letrado en 

procedemento xudicial 

1 Designación como Encargado accidental do Servizo de Alumeado Público 

2 Nomeamento de funcionaria interina 

3 Concesión de gratificación especial por exercer funcións de cargo superior 

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

1 Recoñecemento e aboamento en nómina de gratificación por festivos 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina de servizos prestados en domingo 

1 Aprobación lista provisional de admitidos e excluídos bolsas de emprego diferentes 

especialidades 

1 Aprobación de gasto correspondente a aportación ao Plan de Pensións do mes de 

outubro 

1 Deixar sen efecto data convocatoria 1º exercicio selección tres prazas de garda de policía 

local 

1 Delegar na 1ª Tenente de Alcalde as funcións da Alcaldía por ausencia 

  

  

TOTAL: 183 

 

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: 

 

- Dona Isabel Peleteiro que solicita intervir no asunto relativo ao estado das persoas retornadas 

de Venezuela. 

 

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

asunto que figura co nº 10 da Orde do Día. 

 

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

MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE DE APOIO ÁS PERSOAS RETORNADAS DE VENEZUELA.:  

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

sesión celebrada o día 26 de decembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal do PSDEG-PSOE coa data de 9 

de decembro de 2016, do seguinte teor: 

MOCIÓN: DE APOIO ÁS PERSOAS RETORNADAS DE VENEZUELA 

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 través dos Servizos Sociais municipais estanse detectando situacións que requiren unha 

solución urxente, xa que a súa demora pode ocasionar serios problemas de subsistencia e 

emerxencia social no colectivo dos nosos emigrantes retornados de Venezuela. 
Dende principio deste ano, o Goberno de Venezuela non está facendo fronte aos pagos que 

deben percibir os pensionistas e xubilados españois que teñen retornado daquel país, 

pertencendo a este colectivo máis de 3.500 retornados galegos. Estes pagos mensuais debe 

abonalos o Goberno de Venezuela en virtude do correspondente convenio bilateral asinado con 

España. 
Nos supostos de máis necesidade, moitos dos nosos emigrantes retornados de Venezuela poden 

estar xa a sufrir situacións graves, non podendo acceder ademais aos servizos de emerxencia 

social. 
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: 
1º) Instar ao Goberno galego a adoptar medidas para cubrir as necesidades máis urxentes das 

persoas emigrantes máis afectadas retornadas de Venezuela. 
2º) Instar ao Goberno central a que solucione con carácter urxente con Venezuela esta situación 

en observancia do convenio bilateral subscrito entre os dous países.(pagos a pensionistas e 

xubilados españois) 



 

 

3º) Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galicia e aos portavoces parlamentarios 

do Parlamento de Galicia. 
4º) Dar traslado deste acordo ao Goberno central e aos portavoces dos grupos parlamentarios do 

Congreso dos Deputados. 
Vilagarcía de Arousa, 07 de decembro 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 municipis 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 moción do PSG-PSOE de apoio ás 

persoas retornadas de Venezuela.  

 

- Intervén D. Emilio Gregorio López Iglesias dicindo que o Goberno de Venezuela non respecta o 

Convenio das pensións. Debe aplicarse o citado convenio. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dando as grazas aos colectivos por intervir. Vense producindo 

dende xaneiro deste ano, que o Goberno Venezolano deixou de pagar as pensións. A xente ten 

que recorrer á familia, por que hai casos en que non teñen familiares cercanos. Esta problemática 

púxose de manifesto en servizos Sociais. 

Que a Xunta de Galicia habilite unha liña de axudas e o Goberno do Estado que faga cumprir o 

convenio ao Goberno de Venezuela. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que vai votar a favor da Moción. Foi xente que emigrou 

a Venezuela e cando volven reciben outro golpe do país de Venezuela. Oxalá estes impulsos das 

administracións locais sirvan para que o Goberno Galego tome medidas e o Goberno Central 

cumpra o convenio asinado. 

Desexa que se arranxe a situación. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o BNG está de acordo con que as administracións 

deben axudar ás familias, e os cidadáns deben ser apoiados. Xente que emigrou e non se aplican 

os convenios como ocorre co colectivo de Noruega.  

O BNG apoia a estes colectivos, pois son necesidades básicas. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez agradece a intervención. Xógase co mais básico e elemental. A 

situación de Venezuela é difícil pero iso non xustifica que o paguen persoas que o necesitan 

como medio de vida. Tamén se apoiou ao colectivo de mariñeiros de Noruega, e tamén hai 

problemas coas pensións de Arxentina. 

EU está a favor da moción. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz agradecendo a presenza do voceiro dos afectados de Venezuela. Este 

problema ven derivado dun Presidente que di que defende ás persoas pero aí está o problema. 

Esa situación foi trasladada á Ministra de Sanidade e dixo que era coñecedora do tema, e xa tiña 

feito xestións, e o PP formulou a necesidade de solucionar esa situación.Quedaron con unha 

señora de Venezuela para tratar ese tema. Non sabía que ía a intervir un representante. Van a 

seguir insistindo para que se cumpra o convenio. 

O apoio do PP e o seu compromiso para informarlles e seguir tratando este tema. 

Agradece a presenza dos afectados. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dando as grazas aos grupos por apoiar a iniciativa do PSOE. 

Esixir a Venezuela que cumpra o convenio en materia de pensións e que a Xunta de Galicia 

habilite unha liña de axudas para as persoas afectadas. 

 

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 presentada polo grupo municipal do PSG-PSOE e: 

1º) Instar ao Goberno galego a adoptar medidas para cubrir as necesidades máis urxentes das 

persoas emigrantes máis afectadas retornadas de Venezuela. 
2º) Instar ao Goberno central a que solucione con carácter urxente con Venezuela esta situación 

en observancia do convenio bilateral subscrito entre os dous países.(pagos a pensionistas e 

xubilados españois) 
3º) Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galicia e aos portavoces parlamentarios 

do Parlamento de Galicia. 
4º) Dar traslado deste acordo ao Goberno central e aos portavoces dos grupos parlamentarios do 

Congreso dos Deputados. 
 

 
4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE ANULACIÓN DE RECIBOS POR 

PRESCRICIÓN.:   

 

Polo Sr. Alcalde retírase este asunto da Orde do Día da sesión e será incorporado para 

tratar en próximas sesións plenarias. 

 

 

A seguir polo Sr. Fole Díaz presentase a seguinte cuestión de orde: 

 

- Indica que o Partido Popular  presentou unha solicitude de substitución do representante do PP 

no Consello de Administración da Autoridade Portuaria e non se incluíu no Pleno. 

 

- O Sr. Alcalde contesta que a competencia para incluír os asuntos na orde do Día e do Alcalde. 

Durante o goberno anterior o Pleno  nomeou á Sra. Villaronga e a destituíu e logo fixo o mesmo 

co Sr. Mouriño Santiago. 

Vai facer unha reflexión cos grupos políticos sobre este tema, pois o Sr. Fole defende a 

construción dun hotel nos terreos portuarios, e iso non é defender os intereses xerais dos 

vilagarciáns. 

 

 
5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA OBRA DE REFORMA DA AULA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA (XIMNASIO) NO CEIP DE RUBIÁNS, COMO DE ESPECIAL INTERESE OU UTILIDADE 

PÚBLICA MUNICIPAL.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E 

ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 26 de decembro de 2016, do seguinte teor: 

 

 

Dáse conta do informe da Xefa da Sección de Rendas, do teor literal seguinte: 

ASUNTO: SOLICITUDE DE BONIFICACION NO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTALACIÓNS E OBRAS. 

INFORME:  

Antecedentes de feito: D. CELSO PIÑEIRO MALVAR, e/r CIVIS GLOBAL SLU, solicita o 

27.09.2016 ( RE 12634) a bonificación do 50% no Imposto sobre Construccións, Instalacións e 

Obras correspondente á obra “REFORMA DA AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA ( XIMNASIO) NO 

CEIP RUBIÁNS ( VILAGARCÍA DE AROUSA)”. 

Fundamentos de dereito: Consultada a normativa de aplicación, o art 4.2 da Ordenanza Fiscal 

nº I.3, reguladora do Imposto,  dispón, en concordancia co art. 103.2.a) do RDL 2/2004 de 5 de 

marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o 

seguinte: 

 “O Pleno da Corporación poderá declarar, previa solicitude dos interesados e os informes dos 

técnicos municipais, que determinadas construccións, instalacións ou obras son de especial 

interés ou utilidade pública municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-



 

 

artísticas ou de fomento do emprego. Dita declaración requiere o voto favorable da maioría simple 

dos seus membros. 

Declarada dita utilidade a Xunta de Goberno Local poderá aplicar unha bonificación do 50% da 

cota en atención ós documentos existentes no expediente e que motivaron a declaración de 

especial interés ou utilidade pública municipal. 

 

Proposta de resolución: O proxecto de Reforma da aula de educación física do CEIP de 

Rubiáns foi aprobado pola Xunta de Goberno Local celebrada o 24.05.2016,  redactado pola 

Oficina Técnica Municipal, e asinado polo Arquitecto Municipal en abril de 2016. Trátase de  

obras de repación, mantemento e ampliación do ximnasio, presentando  un claro interés social, o 

que se pon de manifesto en que se realizan  a través dun convenio de colaboración entre o 

Concello e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.. 

 

Por todo elo, INFÓRMASE FAVORABLEMENTE a concesión da bonificación instada. 

 

Vilagarcía de Arousa, 20 de decembro de  2016. 

 

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

VOTACIÓN:  

Os/as representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE, PP e  EU(D. Jesús López Rodríguez) 

informan favorablemente. 

As/os representantes dos grupos municipais do BNG, Somos Maioría e EU(D. Miguel Alves Lago), 

din que se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a obra de Reforma da aula de 

educación física (ximnasio) no CEIP de Rubiáns, como de especial interese ou utilidade pública 

municipal. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que este asunto de bonificación do imposto do 50% 

está informado favorablemente e piden o apoio dos grupos políticos. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza indicando que hai pouco que dicir. Vai votar a favor, esta aula é 

necesaria, sería interesante que o aforro da Empresa se investise na obra. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que se leve adiante a obra, e o BNG apoia a bonificación. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que a obra é de interese social.  

Queren formular preguntas: 

¿Por que o solicita o construtor? Con esta medida que deriva nunha bonificación ao construtor 

deixase de ingresar 2.700 € ¿para defender a quen?. Benefíciase a un particular e atenta contra 

as arcas municipais. 

EU non ten claro que a medida beneficie á Administración, e débese corrixir a Ordenanza. 

 

- Intervén a Sra. Castro Vidal dicindo que o PP vai apoiar a proposta. Os informes son favorables 

e non dubidan do interese público da aula de ximnasia. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que coinciden que é unha obra de interese social, e 

non é  o primeiro asunto desta mesma índole. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que debe modificarse a Ordenanza para que paguen os 

construtores. Non apoian o asunto, é de interese público da obra, pero é o beneficio para unha 

empresa privada de Vigo. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o promotor é a Xunta de Galicia. O maior esforzo económico 

o fai o Concello con cargo aos seus orzamentos para financiar a obra do ximnasio. Neste caso 

cóbrase o 50% do ICIO. 

 



 

 

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

  

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

municipais do PSdeG-PSOE (8), PP (7), BNG (2), Somos Maioría (1) e EU (Sr. Alves Lago),  e dúas 

abstencións dos membros pertencentes ao grupo político municipal de EU (2) 

  

ACÓRDASE: Por maioría declarar como de especial interese ou utilidade pública municipal á obra 

“REFORMA DA AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA ( XIMNASIO) NO CEIP RUBIÁNS ( VILAGARCÍA 

DE AROUSA)”. 

 

 
6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CORRECCIÓN DE ERRO NO PLAN ESPECIAL DE 

DESENVOLVEMENTO DA UNIDADE DE EXECUCIÓN Nº 21 DO PXOM (ESQUINA RÚA 

PABLO PICASSO, AVDA. DE CAMBADOS).:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. 

URBANISMO E SERVIZOS, en sesión celebrada o día 26 de decembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da proposta da Alcadía do teor literal seguinte: 
ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERROS NO PLAN ESPECIAL EN DESENVOLVEMENTO DA 

UNIDADE DE EXECUCIÓN Nº 21 DO PXOM, a instancia de D. Manuel J. Freijeiro Martinez, 

como Arquitecto Director do Plan Especial, actuando en nome e representación da mercantil 

MALLARIZO, S.L. 
En data 5.02.2015 (r.e.nº 1321) por D. Mario Garza Fernández, actuando en nome e 

representación de MALLARIZO. S.L, presentouse proposta preliminar de ordenación aos efectos 

de presentar as alegacións que estimara oportunas. 
 
En data 13.05.2015, previos os informes e trámites preceptivos, por Resolución de Alcaldía 

acordouse aprobar inicialmente o devandito Plan Especial, así como proceder a súa publicación. 
En data 28.07.2016 o Pleno da Corporación acordou aprobar definitivamente o plan especial. 

Sendo publicado no D.O.G nº 188, de data 3.10.2016, e no B.O.P de Pontevedra nº 193, de data 

7.10.2016. 
Aprobado definitivamente o Plan Especial, en data 21.11.2016 (r.e.nº 14941) polo Arquitecto 

Director do Proxecto presentouse escrito no que se pon de manifesto a existencia de erro 

material na páxina 27 da Memoria do Plan Especial, apartado 1.6.5.1 a) sinalando que onde se 

indica:  
“Esta alineación obliga a retranquearse 5m.” 
 
Debe decir: 
 
“Esta alineación obliga a retranquearse 3 m.” 
En data 7.12.2016 emitiuse polo Arquitecto Municipal informe favorable indicando “o erro 

consiste en que, na páxina 27, figura como recuado mínimo 5m. cando a Ordenanza R3 do Plan 

Xeral vixente esixe só 3 m. 
En efecto, trátase dun erro material, posto que nos planos se representa gráficamente un recuado 

de 3m. e certamente a ordenanza R-3 esixe esa dimensión e non os 5 m. que figuran na memoria 

aprobada. En consecuentcia emito informe favorable para que se incorpore a folla que contén o 

parágrafo corrixido da memoria ó documento de aprobación definitiva.” 
En data 7.12.2016 emitíuse informe xurídico no que se indica “O artigo 109 da Lei 

39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, 

sinala en relación coa rectificación de erros que as Administracións públicas poderán rectificar en 

calquera momento do procedemento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, 

de feito ou aritméticos existentes nos seus actos. 
A xurisprudencia do Tribunal Supremo e do Consello de Estado veñen a indicar: 
-A facultade de rectificación debe facerse con fondo caracter restrictivo. 
- O erro debe ser ostensible, manifesto, indiscutible e evidente, exteriorizándose prima facie. (STS 

do 30 de maio de 1985). 



 

 

- Exclúese do seu ámbito todo o referido a cuestións de Dereito e que impliquen a realización dun 

xuízo valorativo, como o alcance dos feitos, erro nas interpretacións de disposicións legais, 

valoración da proba, etc.. 
- Que a corrección non produza alteración fundamental ou substancial no contido ou sentido do 

acto (Dictame 1284/1992, do Consello de Estado e STS de 8 e 19 de abril de 1967). 
Visto o anterior considera a que suscribe que poderíase rectificar o erro detectado habida conta 

de que como se indica polo Arquitecto Municipal existe unha discrepancia entre o contido da 

Memoria e a documentación técnica, debendo prevalecer sempre o contido da documentación 

técnica.” 
Á vista dos antecedentes propónse ao Pleno como órgano competente con carácter indelegable 

en aplicación do artigo 22.1.c) da Lei 7/85, de bases de réxime local, non sendo preciso mais que 

maioria simple, a adopción do seguinte  
A C O R D O:  
Primeiro: Aprobar a corrección de erros detectada no PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 

na UEI-21, segundo o escrito presentado por D. Manuel Jesús Freijeiro Martínez, actuando en 

nome e representación de MALLARIZO, S.L, como Arquitecto Director do devandito Plan 

Especial.  
O apartado apartado 1.6.5.1 a), páxina 27 da memoria, onde se sinala “Esta alineación obliga a 

retranquearse 5m.” debe decir “Esta alineación obliga a retranquearse 3 m.” 
Segundo: Remitir copia da corrección de erros ao órgano autonómico competente en materia 

urbanística para o seu coñecemento. 
Terceiro: Publicar no DOG e no BOP a corrección de erros, por terse publicado a súa aprobación 

definitiva. 
Cuarto: Remitir copia da corrección de erros á Consellería competente en materia de urbanismo  
Vilagarcía de Arousa, 16 de decembro de 2016. 
O Alcalde- Presidente. 
Alberto Varela Paz. 
Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado:  
VOTACIÓN: 
Os/as representantes do grupo municipal do PSG-PSOE. informan favorablemente. 
As/os representantes dos grupos municipais do PP, B.N.G, EU e Somos Maioría, di quen se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense.  
En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a proposta da Alcaldía de corrección 

de erros no Plan especial en desnevolvemento da unidade de execución nº21 do PXOM. 

 
- Intervén  a Sra. García Sanmartín dicindo que se trata dunha corrección de erros. É un asunto 

de trámite. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que este expediente foi iniciado no goberno anterior. Pide que 

reflexione o Alcalde estamos no  Pleno de decembro con dous asuntos, unha corrección de erros 

e unha bonificación de impostos, e non trae o Orzamento Municipal de 2017, todo o demais son 

mocións. 

Ata agora non reflexionou sobre o IBI, nin os Fondos FEDER, nin PXOM. Reflexione sobre todos 

eses temas. 

Di que o representante do PP non é un mandado na Autoridade Portuaria. O Centro de Saúde se 

aprobou no Concello con un voto de calidade e defendeu no Pleno o mesmo que defendeu alí.  

Está reflexionando que non chegou a tempo de tumbar este tema do Plan Especial o grupo 

socialista. 

O Alcalde debe ter valentía e reflexionar. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o Plan Especial o redacta in técnico non o Concello. 

 

 

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

  



 

 

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

municipais do PSdeG-PSOE (8), PP (7), BNG (2) e Somos Maioría (1) e tres abstencións dos 

membros pertencentes ao grupo político municipal de EU (3) 

  

ACÓRDASE, por maioría: 

Primeiro: Aprobar a corrección de erros detectada no PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 

na UEI-21, segundo o escrito presentado por D. Manuel Jesús Freijeiro Martínez, actuando en 

nome e representación de MALLARIZO, S.L, como Arquitecto Director do devandito Plan 

Especial.  
O apartado apartado 1.6.5.1 a), páxina 27 da memoria, onde se sinala “Esta alineación obliga a 

retranquearse 5m.” debe decir “Esta alineación obliga a retranquearse 3 m.” 
Segundo: Remitir copia da corrección de erros ao órgano autonómico competente en materia 

urbanística para o seu coñecemento. 
Terceiro: Publicar no DOG e no BOP a corrección de erros, por terse publicado a súa aprobación 

definitiva. 
Cuarto: Remitir copia da corrección de erros á Consellería competente en materia de urbanismo. 
 

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

MUNICIPAL DO BNG, PARA O ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE NA RÚA 

SALGUEIRAL, E PARA O CRUCE DA ESTRADA.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. 

URBANISMO E SERVIZOS, en sesión celebrada o día 26 de decembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción do grupo municipal do B.N.G., presentada no rexistro xeral con data 12 de 

decembro de 2016, do teor literal seguinte: 
MOCIÓN PARA O ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE NA RÚA SALGUEIRAL, E 

PARA O CRUCE DA ESTRADA. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dende o comezo do curso escolar, son repetidas as manifestacións, por parte dos pais e nais 

dos escolares, demandando un paso de peóns ou outras medidas de seguridade, no lugar do 

Salgueiral, na parroquia de Bamio. 
Así mesmo,son reiteradas as protestas dos veciños/as no que respecta ao exceso de velocidade 

ao que circulan os vehículos nese tramo, e aos numerosos incidentes que se teñen producido por 

esta causa. As dificultades para cruzar a vía son evidentes. 
Dende o BNG, entendemos que,hai que darlle solución a este problema, pois ademais, dos máis 

de 15 rapaces e rapazas, que todos os días collen o transporte escolar, existen outras moitas 

persoas, que empregan este servizo, xa que alí se atopa, o Instituto Social da Mariña. Na mesma 

circunstancia se atopan todos os veciños e veciñas cando necesitan cruzar a estrada de xeito 

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

Arousa a Adopción dos seguintes 
ACORDOS 
1.-Reclamar dá Xunta para que, da forma mais urxente, realice as actuacións necesarias: 

sinalización, colocación de bandas rugosas, pasos de peóns elevados ou calquera outra que se 

considere necesaria, nesta rúa co fin de garantir a seguridade de todas e todos os veciños/as. 
2.- Que por parte deste concello, e de xeito inmediato, se tomen as medidas necesarias que 

poidan ser da súa competência de cara a garantir a seguridade nesta zona.  
Vilagarcia de Arousa a 9 de decembro do 2016 
Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado:  
VOTACIÓN: 
Os/as representantes do grupo municipal do B.N.G. informan favorablemente. 
As/os representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE, PP, EU e Somos Maioría, di quen se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense.  



 

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a moción presentada polo grupo 

municipal do B.N.G. para o establecemento de medidas de seguridade na rúa Salgueiral, e para o 

cruce da Estrada.  
 

- Intervén o Sr. Ríos González indicando que quere facer unha corrección: “pasos de peóns e 

pasos de peóns elevados”. Hai nenos/as que teñen que coller o autobús e producense sinistros. 

É da Xunta de Galicia a estrada e debese instar á Xunta de Galicia que tome as medidas 

oportunas para protexer ás persoas. 

Esperan o apoio da Corporación. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que concorda coa moción do BNG e vai votar a favor. 

Hai queixas de residentes da zona e precisa unha mellora urxente esa zona. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que as medidas son de seguridade e debe evitarse o 

risco para as persoas. 

 

- Intervén o Sr. Pérez Dorgambide dicindo que o PP vai apoiar a moción. Se trata da seguridade 

dos vilagarciáns. Lle alegra que o Sr. Ríos deixe o Parque da Coca e se dirixa á Xunta de Galicia. 

En relación co Salgueiral, estivo aquí xente de Bamio, é un problema especial. É un sitio onde 

cruzan os rapaces.  

O PP tiña documentación preparada para arranxar o tema. Pediuse permiso á Xunta de Galicia. 

Sería preciso un paso de peóns e bandas rugosas e poñer tamén un semáforo. Tamén debería 

poñerse un semáforo en ambar. 

Tamén se puxo un semáforo en Agustín Romero e cambiouse o de Praza Ravella (Bar Campos), a 

eles lles dixeron que o mellor en Bamio era un semáforo. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que trasladaron á Xefatura de Estradas que se actúe 

nesta zona. Non lles responderon dende a Xunta de Galicia e van solicitar unha xuntanza coa 

Xefatura Territorial e insistir neste tema ante a Xunta de Galicia. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González agradecendo o apoio da Corporación e debese esixir á Xunta de 

Galicia que cumpra coas competencias e o PP non fixo nada no Parque da Coca e seguirá 

reclamando o Parque da Coca. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que a Xunta de Galicia debe actuar e que asuma as súas 

competencias. Espera que dende Santiago se atenda a demanda. 

 

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 presentada polo grupo municipal do BNG e: 

1.-Reclamar dá Xunta para que, da forma mais urxente, realice as actuacións necesarias: 

sinalización, colocación de bandas rugosas, pasos de peóns e pasos de peóns elevados ou 

calquera outra que se considere necesaria, nesta rúa co fin de garantir a seguridade de todas e 

todos os veciños/as. 
2.- Que por parte deste concello, e de xeito inmediato, se tomen as medidas necesarias que 

poidan ser da súa competência de cara a garantir a seguridade nesta zona.  
 

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

MUNICIPAL DO BNG PARA DAR SOLUCIÓN AOS PROBLEMAS DO SANEAMENTO E 

SUMIDOIROS NA RÚA TRAVESÍA SAN JOSÉ.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. 

URBANISMO E SERVIZOS, en sesión celebrada o día 26 de decembro de 2016, do seguinte teor: 

 



 

 

Dáse conta da moción do grupo municipal do B.N.G., presentada no rexistro xeral con data 20 de 

decembro de 2016, do teor literal seguinte: 
MOCION PARA DAR SOLUCIÓN AOS PROBLEMAS DO SANEAMENTO E SUMIDOIROS NA RÚA 

TRAVESÍA DE SAN JOSE 
 EXPOSICION DE MOTIVOS 
Nestes últimos tempos e coa chegada das chuvias os veciños e veciñas da rúa Travesía de San 

José veñen padecendo inundacións nas súas vivendas debido ao mal estado na rede de 

saneamento e sumidoiros desta rúa. Así o estado actual desta rede non permite o alivio das 

choivas e provoca a inundación destas vivendas, mesmo con fecais. 
Este feito esta a provocar problemas que están condenando aos veciños e veciñas desta rúa a 

vivir en permanente risco de inundacións e ter que enfrontarse cada certo tempo a ver como as 

súas vivendas se deterioran e sofren desperfectos no seu mobiliario. 
Dende o BNG, ao igual que estes cidadáns consideramos que non é de recibo que como 

veciños/as que pagan os seus impostos non poidan contar cuns servizos adecuados. 

Entendemos que tódolos veciños e veciñas de Vilagarcía teñen o dereito a poder disfrutar da súa 

vivenda, sen ter que padecer estes problemas dos que non son responsables; e neste senso, o 

concello debe ofrecerlle os servizos necesarios, xa que ademais, como cidadáns se lles esixe e 

cumpren coas obrigas que dende o propio concello se lles reclaman. 
Entendemos polo tanto que o concello como responsable desta situación correspóndelle ser 

quen dé unha solución definitiva a este problema. 
E por este motivo o Grupo Municipal do BNG solicita deste pleno do Concello de Vilagarcía de 

Arousa a Adopción do seguinte  
ACORDO 
1 .- Que por parte deste goberno se tomen as medidas e realicen as obras necesarias para, da 

forma mais urxente, dar solución a este problema de inundacións que padecen estas vivendas da 

rúa Travesía de San José en Vilagarcía de Arousa 
 
Vilagarcía de Arousa a 12 de decembro do 2016 
Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado:  
VOTACIÓN: 
Os/as representantes do grupo municipal do B.N.G. informan favorablemente. 
As/os representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE, PP, EU e Somos Maioría, di quen se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense.  
En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a moción presentada polo grupo 

municipal do B.N.G. para dar solución aos problemas do saneamento e sumidoiros na rúa 

Travesía de San José.  
 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que é unha reivindicación dos veciños que padecen 

inundacións. Isto é un problema grave e hai que dar unha solución ao mesmo. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que hai unha rede de saneamento inadecuada e iso 

provoca que ante choivas fortes non ten capacidade para drenar esa auga. Vai votar a favor. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que debe arranxarse esta situación para os/as 

veciños/as. 

 

- Intervén o Sr. Longa Sánchez dicindo que o PP apoia a moción. O Parque da Coca foi todo un 

éxito durante catro anos e segue na memoria grazas ao Sr. Ríos.  

Non explican o motivo das inundacións e non se especifica. Algúns/has veciños/as din que nunca 

se lle inundou a vivenda. Igual que apoiou ao goberno na subida do IBI no rural, visite o lugar Sr. 

Ríos. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que son temas difíciles. É unha solución complexa 

para actuar nesa zona. Hai unha actuación do desvío da canalización que é complicada e se está 

indo cada dous meses a limpar para evitar as inundacións. A solución é complexa e hai que 

pasar por propiedades privadas. 



 

 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que hai sumidoiros e saneamentos que non desafogan. 

Estivo alí o Sr. Longa pero nunca solucionou os problemas dos/as veciños/as. 

 

- Intervén o Sr. Longa Sánchez dicindo que se arranxou o Parque A Coca. Fálase de inundacións 

nas vivendas e non é certo, pode haber atascos no saneamento. 

 

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 presentada polo grupo municipal do BNG e que se tomen as 

medidas e realicen as obras necesarias para, da forma mais urxente, dar solución a este 

problema de inundacións que padecen estas vivendas da rúa Travesía de San José en Vilagarcía 

de Arousa. 
 

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

MUNICIPAL DO BNG SOBRE TRANSFERENCIA DA AP-9:  Dáse conta do ditame emitido pola 

C.I. URBANISMO E SERVIZOS, en sesión celebrada o día 26 de decembro  de 2016, do seguinte 

teor: 

 

Dáse conta da moción do grupo municipal do B.N.G., presentada no rexistro xeral con data 21 de 

decembro de 2016, do teor literal seguinte: 
MOCIÓN SOBRE A TRANSFERENCIA DA AP-9 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A AP-9 é unha autoestrada que abrangue unha parte moi importante do territorio galego, ao 

conectar toda a franxa atlántica e catro das sete cidades galegas. Malia o seu carácter 

vertebrador, a AP-9 continúa a depender do Goberno Central, que mantén unhas peaxes 

desorbitadas que limitan o acceso a esta vía ás persoas con menos recursos, e lastran o 

desenvolvemento de sectores económicos galegos. As competencias e a xestión desta 

autoestrada por parte do Estado é motivo de controversia, non só polas abusivas peaxes, senón 

tamén polo deterioro e servizo deficiente que presta a concesionaria, coa complicidade do 

Goberno central. 
O Parlamento de Galiza, ao final da IX Lexislatura, por unanimidade de todas as forzas políticas 

con representación, aprobou a “Proposición de Lei Orgánica de transferencia da titularidade e 

competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galiza”, que foi remitida ao Congreso dos 

Deputados para a súa tramitación e aprobación final. 
O día 14 de outubro de 2016, o Goberno central comunicaba a desconformidade coa súa 

tramitación nas Cortes Xerais, en base a un suposto incremento de créditos orzamentarios. Con 

independencia de que as contas feitas polo Ministerio de Fomento son absurdas, ao fundarse 

nos ingresos brutos das peaxes nun ano determinado (co que no caso de que as galegas e 

galegos decidísemos durante un ano non usar dita infraestrutura e reducir ao mínimo os ingresos 

de peaxes xa nos sairía case gratis o rescate), constitúe un agravio comparativo e unha 

discriminación parapetarse nun suposto incremento orzamentario para vetar o debate sobre a 

transferencia da AP-9 a Galiza e poder abaratar o seu custe para as usuarias e usuarios, cando 

se está a falar de achegar cantidades multimillonarias de diñeiro do orzamento público para 

rescatar autoestradas quebradas en Madrid, e que non redundarán precisamente nun beneficio 

das persoas que as usan, senón que irán directamente para compensar ás construtoras e á 

banca que tamén impulsaron esa ruinosa construción de vías de alta capacidade.  
Os grupos políticos desta corporación, debemos reafirmar e apoiar a iniciativa aprobada no 

Parlamento de Galiza que ten como finalidade superar un marco competencial onde Galiza nin 

decide nin opina sobre a xestión da vía de alta capacidade máis importante do punto de vista 

social e económico do país, e aspira a que desde Galiza se tome o control desa autoestrada, 

para rematar coas deficiencias na súa xestión, as tarifas abusivas e mesmo que sexa empregada 

como obxecto especulativo por parte de grandes fondos de investimento dados os altos 



 

 

beneficios que xera, a custa do peto de sufridos usuarios e usuarias, co modelo de xestión que 

ten a administración central da AP-9.  
Con esta moción pretendemos que a Corporación de Vilagarcía de Arousa tamén se sume ao 

consenso político acadado no Parlamento de Galiza e apoie expresamente a defensa da iniciativa 

lexislativa para reclamar a transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade 

Autónoma de Galiza, nos termos aprobados polo Parlamento de Galiza.  
Ademais, para expresar o rexeitamento a que unilateralmente e sen xustificación, dun xeito 

totalmente arbitrario e despectivo cara a principal institución representativa de Galiza, mesmo se 

impoña un veto ao seu debate e tramitación nas Cortes Xerais. Polo tanto, tamén estamos a 

reclamar que se garanta un elemental dereito democrático por parte do Goberno central, a que 

unha iniciativa de tanta importancia para Galiza sexa debatida e sometida a consideración do 

Congreso e do Senado, non simplemente a ser arquivada sen ter a oportunidade de a poder 

facer valer. 
Por todo iso, o grupo municipal do BNG solicita deste Pleno do concello de Vilagarcía de Arousa 

a adopción dos seguintes acordos 
ACORDA 

1. Instar ao Goberno central e ao Ministerio de Fomento a retirar a desconformidade coa 

tramitación da “Proposición de Lei Orgánica de transferencia da titularidade e competencias da 

AP-9 á Comunidade Autónoma de Galiza”, aprobada por unanimidade do Parlamento de Galiza. 

2. Instar a todos os grupos políticos con representación nas Cortes Xerais a axilizar a súa 

tramitación e aprobala nos termos consensuados no Parlamento de Galiza. 

3. Rexeitar o rescate multimillonario con fondos públicos de autoestradas co único fin de 

salvar á Banca e as construtoras que as xestionan, e instar a que os recursos públicos se 

destinen prioritariamente ao rescate de autoestradas en beneficio das usuarias e usuarios finais, 

para rematar coas peaxes abusivas da AP9. 

4. Trasladar este acordo aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galiza e 

nas Cortes Xerais, ademais do Goberno Central e a Presidenta do Congreso dos Deputados. 
Vilagarcía de Arousa, 20 de decembro do 2016 
Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado:  
VOTACIÓN: 
Os/as representantes do grupo municipal do B.N.G. informan favorablemente. 
As/os representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE, PP, EU e Somos Maioría, di quen se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense.  
En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a moción presentada polo grupo 

municipal do B.N.G. sobre a transferencia da AP-9. 
 

- Dáse conta da emenda presentada polo grupo político municipal do PSG-PSOE do seguinte 

teor: 

PROPOSTA DE ACORDO: 

Instar ao Goberno do Estado e ao Ministerio de Fomento a asumir as subidas das peaxes, 

namentres non se produza a devandita transferencia da AP9 á Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que no Congreso dos Deputados os do PP din que non á 

transferencia, e en Galicia dicían que si. Pero non vale para Galiza e vale para as autoestradas de 

Madrid, e dese xeito compensar aos construtores e á banca. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que parece obvio que unha decisión do Parlamento de 

Galiza debe ser asumida polo Congreso dos Deputados. 

Está a favor da moción e da emenda do PSOE. A AP-9 debe ser de titularidade da Xunta de 

Galicia. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que circulamos pola AP-9 pagando un canon importante 

e non hai vías alternativas. A AP-9 é rentable en moitos tramos. Detrás das radiais de Madrid 

están os bancos e construtoras. Dos bancos xa se asumiu o rescate.  

Xa que se fala tanto do Parque da Coca, pide un acceso da AP-9 ao Parque da Coca.  



 

 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que a AP-9 fai algúns anos era “unha navallada a Galiza”. A 

necesidade da transferencia da titularidade vai a ter un custe, e presentan unha emenda para que 

pague o Ministerio de Fomento o importe das subidas das peaxes. 

Hai que pensar en Galiza e nas demais Comunidades Autónomas, hai que facer e pagar as 

cousas. E difícil aprobar a moción xunto coa emenda do PSOE. 

O Parlamento de Galicia non apoiou isto literalmente. Hai unha Comisión mixta entre a Xunta de 

Galicia e o Ministerio de Fomento pola AP-9. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que segundo o PP a Deputación e o Concello tiñan 

que asumir a transferencia da Estrada de Rubiáns. Agora ao PP lle preocupa un tema que 

beneficia a Galicia. Na lexislatura pasada o PSOE trouxo unha moción sobre a aoutoestrada a 

Pontevedra e o PP dixo que non era competencia do Concello.  

O PP local debe facer unha reflexión sobre a súa actuación. 

O PSOE apoia a moción do BNG. En Madrid non permiten nin que se trate a proposta do 

Parlamento de Galicia. Presentaron unha emenda e piden que sexa o Ministerio de Fomento quen 

asuma a suba das peaxes. 

No País Vasco puxeron tarifas planas. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González insistindo no agravio e na marxinación con que ten o PP aos 

galegos e vaise a pagar para as autoestradas de Madrid e arredores, e encher os petos ás 

grandes empresas e á banca. 

Debe ser xestionada dende este país a AP-9 e debería ser gratuíta.  

Aceptan a emenda do PSOE para engadir á moción. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que xa están acostumados a que a oposición presente 

iniciativas para criticar ao partido do goberno de España, pero a representación do BNG é a que 

é no Parlamento.  

Deben deixar de facer demagoxia.  

A Sra. García Sanmartin ten a costume de terxiversar a información. Non lle pediu a transferencia 

da estrada á Deputación, pediulle un arranxo ao Ministerio e á Deputación a rotonda. Agora non 

pide a Deputación, porque goberna  o POSE.  

Di que aínda está aquí, e os problemas dos partidos danlle risa. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que no PSOE falan e votan democraticamente. 

 

- O Sr. Fole Díaz contesta que cambiando aos candidatos. 

 

Sometido a votación a moción xunto ca emenda presentada polo grupo político municipal do 

PSdeG-PSOE  da o seguinte resultado: 

  

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

municipais do PSdeG-PSOE (8), EU (3) BNG (2) e Somos Maioría (1) e sete votos en conta dos 

membros pertencentes ao grupo político municipal do PP (7) 

  

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

1. Instar ao Goberno central e ao Ministerio de Fomento a retirar a desconformidade coa 

tramitación da “Proposición de Lei Orgánica de transferencia da titularidade e competencias da 

AP-9 á Comunidade Autónoma de Galiza”, aprobada por unanimidade do Parlamento de Galiza. 

2. Instar a todos os grupos políticos con representación nas Cortes Xerais a axilizar a súa 

tramitación e aprobala nos termos consensuados no Parlamento de Galiza. 

3. Rexeitar o rescate multimillonario con fondos públicos de autoestradas co único fin de 

salvar á Banca e as construtoras que as xestionan, e instar a que os recursos públicos se 

destinen prioritariamente ao rescate de autoestradas en beneficio das usuarias e usuarios finais, 

para rematar coas peaxes abusivas da AP9. 



 

 

4. Trasladar este acordo aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galiza e 

nas Cortes Xerais, ademais do Goberno Central e a Presidenta do Congreso dos Deputados. 
5. Instar ao Goberno do Estado e ao Ministerio de Fomento a asumir as subidas das peaxes, 

namentres non se produza a devandita transferencia da AP9 á Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

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

MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE, SOBRE REINVERSIÓN DO SUPERÁVIT DAS ENTIDADES 

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

CONTAS, en sesión celebrada o día 126 de decembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal do PSDEG-PSOE coa data de 20 

de decembro de 2016, do seguinte teor: 

MOCIÓN: REINVERSIÓN SUPERÁVIT 

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 Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira (LOEPSF) recolle as 

tres regras fiscais de obrigado cumprimento: estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra 

de gasto.  

O artigo 11.4 da LOPESF sinala que “as Corporacións Locais deberán manter unha posición de 

equilibrio ou superávit orzamentario”, mentres que o art. 32, referido ao destino do superávit, 

sinala que “este destinarase a reducir o nivel de endebedamento”. 

A lei 9/2013 de débeda comercial, modificou a lei para permitir aos Concellos que cumprisen 

unha serie de requisitos, destinar o superávit a investimentos financeiramente sustentables, unha 

definición de investimentos que recolleu o Decreto/Lei 2/2014, de 21 de Febreiro no seu DÁ 16. 

Estas excepcións en ningún caso deron satisfacción ás demandas municipais posto que as 

condicións para poder acollerse á medida eran importantes: rexistrar superávit orzamentario e 

remanente de tesouraría, que pagasen antes as débedas pendentes con provedores para cumprir 

coa lei de morosidade e destinar o sobrante a amortizar débeda. 

Ao longo destes anos esta situación trouxo consigo un paradoxo: os Concellos son a única 

administración en superávit, están saneados e cumpren o seu obxectivos pero non poden investir 

ese aforro. 

Nestes momentos a administración local convertéronse na administración máis cumpridora cos 

obxectivos marcados: a débeda local xa chegou este ano aos obxectivos do 3% fixados para 

2020, con catro anos de adianto; o superávit das Entidades Locais, achega ao cómputo total de 

España medio punto do PIB e tamén cumpre co teito de gasto e paga en prazo aos seus 

provedores. 

Por iso, é ineludible que o Goberno atenda as demandas do conxunto dos Concellos, e tal e 

como expuxo a FEMP na reunión da Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) do 

pasado día 30, permítalles utilizar o superávit, que este ano rolda os 4500 millóns de euros.  

Chegou a hora de que o Goberno escoite, e sexa sensible ás reivindicacións dos Concellos, 

cuxas demandas son xustas, razoables e necesarias para seguir pondo os intereses dos veciños 

por diante de calquera outro, e continuar levando a cabo investimentos, desenvolvemento e o 

fortalecemento do Estado de Benestar 

Os gobernos locais son a administración máis próxima aos cidadáns, e máis nestes momentos 

de crises, o Goberno non debe pór trabas ao seu labor na prestación de servizos públicos de 

calidade. 

En base ao anterior propoñemos ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 



 

 

O Pleno do concello de Vilagarcía de Arousa insta ao Goberno do Estado a permitir que as 

entidades locais reinvistan o seu superávit en 2017, sen necesidade de xerar novos ingresos polo 

mesmo importe, a través dunha autorización legal para esa reinversión que xurda da prórroga 

orzamentaria dos PGE. 

Vilagarcía de Arousa, 20 de decembro 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 PSG-PSOE e  EU(D. Jesús López Rodríguez) 

informan favorablemente. 

As/os representantes dos grupos municipais do, PP, BNG e Somos Maioría, e EU(D. Miguel Alves 

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

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a moción do PSG-PSOE de reinversión 

superávit. 

 

- Dáse conta da emenda de proposta de acordo presentada polo grupo político municipal do 

BNG do seguinte teor: 

1.- Instar, de xeito inmediato e polas modificacións legais oportunas a autorizar ás entidades 

locais a reinvestiren o seu superávit en 2017 sen necesidade de xerar novos ingresos polo 

mesmo importe. 

2.- Instar a reformar a fondo o marco legal e constitucional vixente en materia de estabilidade 

orzamentaria, orientando a política tributaria a promover a equidade social, impulsando a función 

de redistribución xusta da renda e da riqueza, e a política orzamentaria e de finanzas públicas a 

asegurar prioritariamente o financiamento dos servizos públicos esenciais para garantir o 

benestar social das maiorías sociais. 

3.- Comunicar este acordo ao presidente da Xunta de Galicia, Presidente do Goberno do Estado 

e Grupos do Parlamento Galego. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que a Administración Local e a mais cumpridora. Esta 

é unha demanda da FEMP. Reitera o contido da moción, e piden o apoio a tódolos grupos 

políticos municipais. 

Aceptan a emenda do BNG. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que está en contra da lei que regula o destino do 

superávit dos Concellos. Débese corrixir esta anomalía. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o BNG presentou unha emenda porque os Concellos 

deben ter a autonomía para investir o superávit como consideren, nas súas necesidades, e deben 

ter autonomía para investir en servizos sociais, benestar social, etc., e corrixir as desigualdades 

hoxe por hoxe. Priorízase a banca en detrimento dos Concellos e as persoas. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que e o mesmo que defende EU, pois non é lóxico que 

se tomen medidas dende outros organismo que quedan lonxe: teito de gasto, reinvestir o 

superávit, crear empresas municipais está prohibido. Pódense pedir novos créditos por 650.000 

€ e non se pode utilizar o superávit. 

EU apoia a moción. 

 

- Intervén a Sra. Castro Vidal dicindo que se chegou a esta situación no ano 2012, porque as 

administracións públicas acumulaban déficits e estaban en quebra técnica como este Concello e 

de aí ven o préstamo de pago a provedores para que puideran cobrar pequenas e medianas 

empresas. Non se debe caer en erros anteriores e débese compensar a quen está facendo ben o 

traballo. 

O PP para apoiar a moción propón a seguinte emenda: 

O Pleno de Vilagarcía insta ao Goberno do Estado a: 

1.- Intensificar, profundizar e concretar as demandas do conxunto dos Concellos expostas pola 

FEMP na CNAL. 



 

 

2.- Estudar e revisar as leis e regulamentos que afecten á aplicación do superávit de xeito que 

non se castigue a aqueles Concellos que cumpren cos requisitos das mesmas e axude a 

cumprilos a aqueles que aínda non o fan. 

3.- Darlle carácter de urxencia ás reivindicacións da FEMP xa que os orzamentos xerais do 

estado aínda están en tramitación, o que fai que sexa o momento oportuno. 

 

Sométese a votación a seguinte proposta de acordo: 

1.- Instar ao Goberno do Estado a permitir que as entidades locais reinvistan o seu superávit en 

2017, sen necesidade de xerar novos ingresos polo mesmo importe, a través dunha autorización 

legal para esa reinversión que xurda da prórroga orzamentaria dos PGE. 

2.- Instar a reformar a fondo o marco legal e constitucional vixente en materia de estabilidade 

orzamentaria, orientando a política tributaria a promover a equidade social, impulsando a función 

de redistribución xusta da renda e da riqueza, e a política orzamentaria e de finanzas públicas a 

asegurar prioritariamente o financiamento dos servizos públicos esenciais para garantir o 

benestar social das maiorías sociais. 

3.- Intensificar, profundizar e concretar as demandas do conxunto dos Concellos expostas pola 

FEMP na CNAL. 

4.- Estudar e revisar as leis e regulamentos que afecten á aplicación do superávit de xeito que 

non se castigue a aqueles Concellos que cumpren cos requisitos das mesmas e axude a 

cumprilos a aqueles que aínda non o fan. 

5.- Darlle carácter de urxencia ás reivindicacións da FEMP xa que os orzamentos xerais do 

estado aínda están en tramitación, o que fai que sexa o momento oportuno. 

6.- Comunicar este acordo ao presidente da Xunta de Galicia, Presidente do Goberno do Estado 

e Grupos do Parlamento Galego. 

 

 

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 presentada polo grupo municipal do PSG-PSOE coas emendas 

do BNG e PP e:  

1.- Instar ao Goberno do Estado a permitir que as entidades locais reinvistan o seu superávit en 

2017, sen necesidade de xerar novos ingresos polo mesmo importe, a través dunha autorización 

legal para esa reinversión que xurda da prórroga orzamentaria dos PGE. 

2.- Instar a reformar a fondo o marco legal e constitucional vixente en materia de estabilidade 

orzamentaria, orientando a política tributaria a promover a equidade social, impulsando a función 

de redistribución xusta da renda e da riqueza, e a política orzamentaria e de finanzas públicas a 

asegurar prioritariamente o financiamento dos servizos públicos esenciais para garantir o 

benestar social das maiorías sociais. 

3.- Intensificar, profundizar e concretar as demandas do conxunto dos Concellos expostas pola 

FEMP na CNAL. 

4.- Estudar e revisar as leis e regulamentos que afecten á aplicación do superávit de xeito que 

non se castigue a aqueles Concellos que cumpren cos requisitos das mesmas e axude a 

cumprilos a aqueles que aínda non o fan. 

5.- Darlle carácter de urxencia ás reivindicacións da FEMP xa que os orzamentos xerais do 

estado aínda están en tramitación, o que fai que sexa o momento oportuno. 

6.- Comunicar este acordo ao presidente da Xunta de Galicia, Presidente do Goberno do Estado 

e Grupos do Parlamento Galego. 

 

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

MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN A SINALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DAS PARADAS DE 

AUTOBUSES E TAXIS DE VILAGARCÍA.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. URBANISMO 

E SERVIZOS, en sesión celebrada o día 26 de decembro de 2016, do seguinte teor: 

 



 

 

Dáse conta da moción do grupo municipal do P.P., presentada no rexistro xeral con data 20 de 

decembro de 2016, do teor literal seguinte: 
MOCIÓN  
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 29 de decembro de 2016 a seguinte MOCIÓN:“Sinalización e identificación das 

paradas de autobuses e taxis de Vilagarcía”  
EXPOÑEN 
Que os vilagarciáns que empregan ocasionalmente o servizo de autobuses en Vilagarcía, así 

como os turistas e visitantes que se achegan á cidade, comparten a dificultade de identificar con 

claridade a ubicación exacta das distintas paradas onde poder subir ou baixar dos autocares. 
Que os vilagarciáns que empregan habitualmente este servizo de autobuses coñecen as súas 

paradas habituais pola forza do costume, ainda que dubida, de maneira xeral, das ubicacións do 

resto de paradas. 
Tanto un perfil de usuario de bus como o outro comparten ademais a queixa sobre a falta de 

información útil en canto a horarios, frecuencias ou itinerarios. Outras cidades da provincia 

posúen dende hai tempo máis e mellores elementos de información que facilitan o transporte 

urbán e que son sinxelos de incorporar. 
Aproveitando esta acción de sinalar as distintas paradas do territorio municipal vilagacián semella 

coherente que se unifique a imaxe de todas elas para que sexa todavía máis sinxelo a súa 

identificación, tanto para os usuarios como para os propios profesionais dos autobuses, o que 

sen dúbida axudará a conciliar a figura dos peóns e os usuarios deste tipo de transporte 

colectivo. 
Do mesmo xeito, as diferentes paradas de taxis da cidade ben merecen melloras. Sinalizar estas 

ubicacións, unificando tamén criterios entre elas, e mellorar as casetas das paradas tamén supón 

unha aposta polo servizo de transporte para pasaxeiros. Os autopatronos posúen demandas 

dende hai tempo que se poden levar a cabo cun custe asumible. 
Por todo o exposto, este grupo municipal 
SOLICITA 
1. Que se sinalicen e identifiquen todas as paradas de autobuses do termo municipal de 

Vilagarcía, nas zonas urbanas e interurbanas, e se homoxeneice a súa imaxe. 
2. Que se dote de información a estas paradas de autobuses, especialmente no referente ós 

itinerarios, horarios e frecuencias de paso. 
3. Que se sinalicen, identifiquen e melloren as paradas de taxi de Vilagarcía. 
Asdo. Ana Granja – Concelleira do grupo municipal do PP 
 
Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado:  
VOTACIÓN: 
Os/as representantes do grupo municipal do PP informan favorablemente. 
As/os representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE,B.N.G, EU e Somos Maioría, di quen 

se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense.  
En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a moción presentada polo grupo 

municipal do P.P. sobre a sinalización e identificación das paradas de autobuses e taxis de 

Vilagarcía.  
 

- Intervén o Sr. Pérez Dorgambide dicindo que as paradas de autobús non están ben sinalizadas. 

Os vilagarciáns coñecen as paradas pola forza da costume. Outras cidades da provincia teñen 

ben sinalizados os horarios, as paradas, e debe unificarse a imaxe de todas elas. 

Agora as marquesiñas están en precario. A da Praia da Concha, fronte ao Instituto, etc. 

En relación aos taxis, queren unha imaxe mellorada das paradas. 

No rural hai un problema, a Empresa Pereira utiliza microbús no rural, as outras empresas usan 

autobuses grandes e causan problemas de tráfico. 

 



 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que lle parecen ben as iniciativas que melloran o 

transporte público e colectivo, e vai votar a favor da moción. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o BNG coincide no déficit da sinalización e doutros 

elementos que están mal. Se fala de pictogramas e nesa idea de mellorar o aspecto da cidade 

esta moción colabora niso e o BNG coincide. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que o importante dun plan de mobilidade é que se 

coñeza. Co Sr. Abuín fíxose un plan de mobilidade e se fixaban as sinalizacións. É 

importantísimo. 

Na moción de barreiras cero de EU tamén falaron deste tema. Existe un estudo no Concello. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o PSOE apoia a iniciativa, apostan polo transporte 

público, incrementáronse os usuarios do transporte público polo convenio municipal, están 

mellorando a accesibilidade á parada do Cavadelo e van a traballar no transporte público ao 

Hospital do Salnés.  

Benvidas sexan as apostas polo transporte público dende o PP. 

 

- Intervén o Sr. Alves Lago dicindo que pensa que hai que priorizar gastos e agora o PP presenta 

iniciativas de gasto. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dando a benvida ao PP á aposta polo transporte colectivo. O goberno 

actual puxo o vaibus, accesibilidade no Cavadelo, están negociando o transporte ao Hospital do 

Salnés. 

Queda moito por facer aínda. Os fondos FEDER tamén van redundar no modelo socialista de 

cidade accesible. 

 

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

  

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

do PSdeG-PSOE (8), PP (7), EU (2), BNG (2) e Somos Maioría (1) e un voto en contra de EU (Sr. 

Alves Lago),  

 

ACÓRDASE, por maioría aprobar a moción do grupo municipal do PP e:  

1. Que se sinalicen e identifiquen todas as paradas de autobuses do termo municipal de 

Vilagarcía, nas zonas urbanas e interurbanas, e se homoxeneice a súa imaxe. 
2. Que se dote de información a estas paradas de autobuses, especialmente no referente ós 

itinerarios, horarios e frecuencias de paso. 
3. Que se sinalicen, identifiquen e melloren as paradas de taxi de Vilagarcía. 
 

 

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

MUNICIPAL DO PP SOBRE CONVOCATORIA URXENTE DOS ÓRGANOS CONSULTIVOS 

PENDENTES DE FORMACIÓN.:  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA 

E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 26 de decembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal do PP coa data de 21 de 

decembro de 2016, do seguinte teor: 

MOCIÓN  

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 29 de decembro de 2016 a seguinte MOCIÓN: 

“Convocatoria urxente dos órganos consultivos pendentes de formación”  



 

 

EXPOÑEN  

Que superado o ano e medio de mandato do goberno socialista, quedan ainda varios órganos 

consultivos pendentes de formación, a pesares de que os acontecementos e as decisións 

políticas a tomar, sobre todo nunha tesitura como a actual de clara minoría no pleno, xustificarían 

máis que nunca a súa existencia e o seu traballo consultivo na toma de decisións. 

Sen dúbida o Consello Económico e Social, ampliado no anterior mandato para dotalo dunha 

representatividade maior adquire agora unha importancia indubidable, dado que o consenso e o 

diálogo social foron sitemáticamente silenciados polo goberno en decisións de tanta relevancia 

como os impostos, os propios orzamentos ou a ordenanza de terrazas. Dado que é preciso 

chegar a consensos políticos e sociais nas decisións que marcan o futuro da cidade, é 

imprescindible a súa conformación e o seu traballo conxunto. 

Ademais do CES (Consello Económico e Social) Vilagarcía está á espera de que se convoquen o 

Consello Veciñal, o Consello de Normalización Lingüística, o Consello Local de Consumo, a 

Comisión Mixta Paritaria de control e seguemento do acordo marco e convenio colectivo ou o 

Consello da Cultura, entre outros. Todos son igualmente importantes e todos eles precisan un 

traballo conxunto cos axentes implicados. Non se pode seguir demorando a súa implantación se 

se quere seguir falando de transparencia, cosenso e diálogo na vida pública municipal. 

Por todo o exposto, este grupo municipal 

SOLICITA 

 Que se convoquen todos os órganos consultivos pendentes de conformación á maior 

brevidade posible, tendo como horizonte máximo o primeiro trimestre de 2017. 

 Que o primeiro de todos sexa o Consello Económico e Social e que os orzamentos e os 

fondos Feder sexan tratados neste órgano para conquerir aportacións dos propios axentes 

económicos e sociais da cidade, que terán que ser tidos en conta á hora da aprobación dos 

mesmos. 

Asdo. Ana Granja – Concelleira do grupo municipal do PP 

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

VOTACIÓN:  

Os/as representantes dos grupo municipal do PP e  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 moción do PP de Convocatoria 

urxente dos órganos consultivos pendentes de formación. 

 

- Intervén a Sra. Suárez Sarmiento dicindo que o grupo socialista leva ano e medio de goberno e 

debe convocar aos órganos consultivos. Dicía o programa electoral do PSOE que os veciños 

deberían participar na vida pública. Enumera os órganos consultivos e entre eles está o Consello 

de Normalización Lingüistica, Consumo, Comisións de traballo (pacto cidade), Concelleiro nº 22. 

Os que están constituídos teñen escasa entidade, o Padroado de Fexdega unha soa reunión. A 

Xunta de voceiros dúas. Deberían participar as asociacións nos Orzamentos e Fondos FEDER. O 

PP no seu día non convocou ao CES para non facerlles partícipe dunha débeda de 8.000.000 €. 

O PP fixo reunións con entes sociais, cos colectivos: Ahituvi, Zona Aberta, etc. 

A resposta dende o PSOE e que o PP non o fixo, e asumen ese erro e o PSOE debe facelo pois 

antes pedían constantemente esa convocatoria, e agora que o fagan e apoien a moción. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza indicando que se dixo polo PP que se cometeu un erro. 

El fai estas reclamacións dende fai tempo e apoia a moción, e resulta paradoxico que sexa o PP 

quen faga isto e dea leccións de participación cidadá. 

Sexa como sexa concorda coa moción. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o BNG ven reclamando a constitución dos Consellos e 

grupos de traballo que favorezan e faciliten a participación veciñal. Dalle a benvida a esta 

participación ao PP.  

Non están de acordo co 2º punto de convocar ao CES. No pleno de 30 de xaneiro de 2012 

modificou o PP o CES dun modo unilateral e o BNG votou en contra. Agora habería que falar da 

composición do CES. 



 

 

O BNG con ese apartado 2º non apoia a moción. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que comparte o que dixo o BNG en canto á 

composición do CES. 

EU está de acordo co apartado 1º da moción, tamén está pendente de conformar o Consello da 

Cultura Local. 

Apoiarían o 1º apartado da moción. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que a composición do CES precisa un novo acordo plenario. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o PSOE non pode apoiar a iniciativa o PP. En 

xaneiro de 2012, presentaron unha nova composición do CES, non había representación sindical, 

veciñal, nin do 3º sector, ONG. 

O PSOE quere unha revisión da composición do CES para dar cabida a outros sectores. Nunca 

convocaron o CES. Non están de acordo coa composición do CES. Neste salón de plenos antes 

viña xente porque o Sr. Fole non escoitaba a ninguén. 

Convocarán os Consellos pero non comparten a composición do CES. O Consello Local de 

Consumo reuniuse a última vez coa Sra Abuín. 

O Sr. Fole non debe dar leccións de consensuar. Convidaos a revisar a composición do CES e o 

PSOE non apoia a moción. 

 

- Intervén a Sra. Suárez Sarmiento dicindo que ela invita ao PSOE a que mire para adiante. 

Fixeron bandeira da falta de diálogo durante a campaña electoral ende o PSOE, tiveron tempo de 

facer unha proposta sobre cambios no CES. 

A resposta do grupo de goberno sona a desculpa, e se queren o PP elimina o punto 2º e tamén 

se pode engadir un punto para modificar a composición do CES. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que ademais do punto 2º, primeiro débese chegar a un 

acordo sobre a composición. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que EU se opón. Se retiran o 2º punto, absteríanse. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que como non hai acordo, que se redacte de novo a 

moción e a retiren, e traballen cos grupos. 

O PSOE non pode asumir a parte expositiva nin dispositiva da moción. 

 

- Intervén a Sra. Suárez Sarmiento dicindo que a moción se pode estender a todos os Consellos 

Consultivos, incluídos os tres creados ultimamente nos plenos recentes. 

 

- Intervén o Sr. Alcalde indicando que o PP non podía convocar o CES porque ian falar de 

débedas, falaron de MEGASA e non convocaron o CES, Consumo, ultima reunión en 2010, o 

CES nunca se convocou co PP. 

Pide que quede a moción sobre a mesa. 

Pretenden convocar o CES, co que non están de acordo na composición. 

Son especialistas en desculpas. 

 

A seguir sométese a votación o primeiro apartado da moción, dando o seguinte resultado: 

  

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

do PP (7) e Somos Maioría (1), e trece  votos en contra, pertencentes ós membros dos grupos 

políticos municipais do PSdeG-PSOE (8), EU (3) e BNG (2) 

  

ACÓRDASE: Por maioría rexeitar o primeiro apartado da moción presentada polo grupo 

municipal do PP relativo á convocatoria de tódolos órganos consultivos pendentes de 

conformación á maior brevidade posible, tendo como horizonte máximo o primeiro trimestre de 

2017. 



 

 

 

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

MUNICIPAL DE EU PARA COMBATER A POBREZA ENERXÉTICA.:  Dáse conta do ditame 

emitido pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 26 

de decembro  de 2016, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da moción presentada polo grupo político municipal de EU coa data de 21 de 

decembro de 2016, do seguinte teor: 

 

Grupo Municipal de Esquerda Unida, propón para o seu debate no Pleno a presente moción 

D. Jesús López Rodríguez, en calidade de portavoz do Grupo Municipal de Esquerda Unida no 

Concello de Vilagarcía, mediante a presente veñen a presentar a seguinte MOCIÓN PARA 

COMBATIR A POBREZA ENERXÉTICA, en base a seguinte 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde o estalido da crise en 2007 a pobreza enerxética converteuse nun dos principais 

problemas sociais e económicos en España, ao sumarse ao desemprego e á redución de salarios 

unha escandalosa subida da tarifa eléctrica. 

7 millóns de persoas teñen dificultades para pagar a factura da luz e máis de 5 millóns quedarán 

sen calefacción durante este inverno. Aínda que cada ano morren en España máis persoas por 

falta de subministracións nos seus fogares que por accidentes de tráfico, os afectados pola 

pobreza enerxética seguen sendo invisibles. 

Causa importante desta grave situación atópase nos aumentos indiscriminados das tarifas da luz. 

Tan só no últimos seis meses, o recibo encareceuse nun 25%. As grandes compañías néganse 

sistematicamente a realizar unha auditoría que permita determinar os custos reais da produción 

eléctrica e promoven un sistema que favorece a especulación. É imprescindible que haxa maior 

transparencia para poder acabar cos abusos na factura eléctrica. 

As tres maiores eléctricas embolsáronse máis de 56.000 millóns de euros en beneficios desde o 

inicio da crise, mentres sosteñen unha débeda millonaria coa cidadanía. Entre 1998 e 2006, as 

grandes eléctricas cobraron ilegalmente máis de 3.500 millóns de diñeiro público en concepto de 

Custos de Transición á Competencia (CTCs). 

As dúas sentenzas ditadas o pasado outubro polo Tribunal Supremo polas que se anula o 

sistema de financiamento do bono social evidencian o fracaso do actual modelo enerxético, 

obrigando aos usuarios para indemnizar ás eléctricas con máis de 500 millóns. 

Ademais, o actual bono social non soluciona o problema da pobreza enerxética, xa que segue 

supoñendo unha tarifa moi elevada e nin sequera aplícase por criterios de renda. Trátase dunha 

medida meramente cosmética que deixou fóra a dúas terceiras partes das persoas afectadas, á 

vez que subvenciona a fogares con rendas altas. 

Pola súa banda o oligopolio eléctrico abusou da súa situación de privilexio vulnerando os dereitos 

dos consumidores. Necesitamos acabar coa dramática situación de pobreza enerxética que viven 

millóns de persoas no noso país. 

Resulta urxente que España respecte os compromisos adquiridos no marco internacional e 

garanta o cumprimento do artigo 25 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a 

Observación xeral Número 4 do Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, segundo as 

cales un nivel de vida digno require dunha vivenda adecuada con acceso a subministracións 

básicas como luz, auga e calefacción. 

 

Do mesmo xeito necesitamos que se cumpra a lexislación europea sobre subministración 

eléctrica, que obriga aos Estados membros a protexer aos usuarios vulnerables e a prohibir os 

cortes de luz en períodos críticos (artigo 3 da Directiva 2009/72/CE, do 13 de xullo de 2009). 

Por todo o exposto, este Grupo Municipal  propón a este Pleno do Concello de Vilagarcía, os 

seguintes  

ACORDOS 

1.-Instar o Goberno Central a regular a prohibición legal de todos os cortes de luz a familias con    

problemas económicos. As eléctricas deberán dirixirse á administración para comprobar a 



 

 

situación das familias que non abonen os seus recibos. Se sofren vulnerabilidade económica, non 

poderán cortarlles a subministración e o custo será asumido polas compañías. 

2.-Instar o Goberno Central a poñer  fin aos abusos tarifarios aprobando unha tarifa alcanzable á 

que poderán acollerse todos os consumidores domésticos na súa primeira residencia. 

3.-Instar o Goberno Central a crear unha auténtica tarifa social que substitúa ao actual bono 

social por unha tarifa de reducida contía dirixida ás familias con baixos niveis de renda, e que 

realice os trámites oportunos para que sexa sufragada polas eléctricas. 

4.-Instar o Goberno Central a que realice as xestións necesarias para o Recoñecemento e 

devolución por parte das grandes eléctricas dos 3.500 millóns de euros que cobraron 

indebidamente en conceptos de Custos de Transición á Competencia (CTCs). 

5.-Instar o Goberno Central a realizar unha Auditoría ao sistema eléctrico, realizando unha análise 

dos custos do sistema desde que se puxo en marcha a liberalización do sector, co obxectivo de 

determinar o prezo real das tarifas eléctricas. 

6.-Instar o Goberno Central a que aplique o tipo de IVE superreducido á electricidade, pasando 

do 21% actual ao 4% por ser considerado un servizo esencial para a cidadanía. 

7.-Dar traslado deste acordo ao Goberno Central e a todos os Grupos Parlamentarios do 

Congreso dos Deputados. 

Asdo.Jesús López. 

En Vilagarcía a  20 de decembro  do 2016 

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

VOTACIÓN:  

Os/as representantes dos grupo municipal de EU e  informan favorablemente. 

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

se manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a moción de EU para combater a 

pobreza enerxética.  

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que houbo mobilizacións defendendo este dereito. O 

bono social non pode ser como queren as empresas eléctricas, debe rebaixarse o IVE ao 4% por 

ser un servizo esencial para a cidadanía. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que apoia a moción de EU. Hai unha necesidade de 

impedir os abusos das grandes empresas eléctricas. A separación artificial entre compañías 

produtoras e comercializadoras e inxusto. A nosa terra é grade produtora de enerxía eléctrica, 

somos exportadores e non temos unha tarifa eléctrica diferente. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que o BNG van apoiar a moción, é un ben necesario, é un 

servizo para toda a cidadanía, teñen as empresas grandes beneficios e sófrese este problema en 

Galiza de prezos abusivos e inaccesibles.  

Deberíamos ter unha tarifa propia en Galiza. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que é unha situación que é necesario modificar, non hai unha 

fórmula máxica, cando se formulan propostas para corrixir, dende o 2004 a 2011 se incrementou 

a tarifa nun 70% con Zapatero. Hai que priorizar como dixo o Sr. Alves. 

No mandato do PP non había cartos. Hai unha xestión nefasta anterior e hai que buscarlle unha 

solución. O PSOE pide ao PP grupos de traballo a nivel nacional e aquí non quere. Hai que 

sumarse ás propostas, pero o cambio de IVE non cre que poida ser así, pola repercusión que ese 

custe pode supoñer. O grupo de goberno en  Madrid fixo cousas, o bono social beneficia a 2,4 

millóns de persoas en España. Habería que amplialo, hai un camiño andado, o PP, PSOE e 

Ciudadanos están dialogando. Hai que pedir responsabilidade a todos os grupos políticos.  

O PP está de acordo na filosofía pero non comparten determinados puntos. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o PSOE apoia a moción. Este Concello foi o 2º de 

Galicia que firmou con Gas Natural Fenosa un convenio e hai que ir mais aló. 

É importante saber que ante unha proposta socialista acordouse prohibir o corte de luz ás 

persoas mais vulnerables. Hai que seguir nesa liña. 



 

 

Apoian a moción de EU. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que non defende a Zapatero, pero a luz seguiu subindo 

co PP, e ademais apoian medidas de reforma laboral dende o PP. 

O PP non apoia polo IVE. ¿E mellor o IVE máis caro para electricidade? ¿Debe rebaixarse o IVE 

ao subministro eléctrico? EU entende que debe rebaixarse o IVE neste temai. 

Dáse o bono social a familias numerosas e algunhas teñen uns ingresos elevados. 

 

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

  

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

municipais do PSdeG-PSOE (8), EU (3), BNG (2) e Somos Maioría (1), e sete abstencións, 

pertencentes ós membros do grupo político municipal do PP (7)  

  

ACÓRDASE, por maioría aprobar a moción presentada polo grupo municipal de EU e: 

1.-Instar o Goberno Central a regular a prohibición legal de todos os cortes de luz a familias con    

problemas económicos. As eléctricas deberán dirixirse á administración para comprobar a 

situación das familias que non abonen os seus recibos. Se sofren vulnerabilidade económica, non 

poderán cortarlles a subministración e o custo será asumido polas compañías. 

2.-Instar o Goberno Central a poñer  fin aos abusos tarifarios aprobando unha tarifa alcanzable á 

que poderán acollerse todos os consumidores domésticos na súa primeira residencia. 

3.-Instar o Goberno Central a crear unha auténtica tarifa social que substitúa ao actual bono 

social por unha tarifa de reducida contía dirixida ás familias con baixos niveis de renda, e que 

realice os trámites oportunos para que sexa sufragada polas eléctricas. 

4.-Instar o Goberno Central a que realice as xestións necesarias para o Recoñecemento e 

devolución por parte das grandes eléctricas dos 3.500 millóns de euros que cobraron 

indebidamente en conceptos de Custos de Transición á Competencia (CTCs). 

5.-Instar o Goberno Central a realizar unha Auditoría ao sistema eléctrico, realizando unha análise 

dos custos do sistema desde que se puxo en marcha a liberalización do sector, co obxectivo de 

determinar o prezo real das tarifas eléctricas. 

6.-Instar o Goberno Central a que aplique o tipo de IVE superreducido á electricidade, pasando 

do 21% actual ao 4% por ser considerado un servizo esencial para a cidadanía. 

7.-Dar traslado deste acordo ao Goberno Central e a todos os Grupos Parlamentarios do 

Congreso dos Deputados. 

 

 
15.- INTERPELACIÓNS OU CONTROL DAS DECISIÓNS DO GRUPO DE GOBERNO. 

Non se presentaron 

 

16.- 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. 

 

17.- 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: 

 Teléfono Área de Igualdade, segue sen corrixir. 

 A parada de autobuses das pistas segue igual. 

 O galego do vaibake das tarxetas  está corrixido. 



 

 

 Actuacións de desratización Rúa Vilaboa ¿cando se fan? 

Termina desexando Feliz 2017 a todos. 

 

- O Sr. Ríos González pregunta polos arranxos do teito do edificio da Galiña Azul. 

 

- A Sra. María Mochales contesta que estiveron facendo arranxos. 

 

- O Sr. Pérez Dorgambide pregunta polo suplemento do semáforo da Praza de Galicia (peza que 

rompeu o vehículo). 

 

- O Sr. Alcalde contesta que se fará. 

 

18.- 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 20:50 horas, levantouse a sesión da que se estende a presente 

acta e eu, Secretaria, dou fe. 

 


