
 

 

ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  EXTRAORDINARIA(sede.vilagarcia.gal) 
CELEBRADA  O  DÍA   17 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Sras./Sres. Asistentes: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. ALBERTO VARELA PAZ 

 

CONCELLEIRAS/OS 

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

DONA PAOLA MARIA MOCHALES 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO 

DONA SONIA OUTÓN CASAL 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA LUZ Mª ABALO PÉREZ 

DONA ROCÍO A. LLOVO DEL RÍO 

DONA ELENA SUÁREZ SARMIENTO 

D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ 

DONA ANA Mª GRANJA GUILLÁN 

D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE 

DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 

DONA MARÍA MOSQUERA LEAL 

D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ 

DONA LUCÍA CESAR VELOSO 

D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA 

D. MIGEL ALVES LAGO 

 

SECRETARIA  

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 

INTERVENTORA 

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ 

 

 

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, 

sendo as 17:00 do día 17 de outubro de 2017, 

e coa asistencia da Secretaria, reuníronse, en 

primeira convocatoria, os señores Concelleiros, 

que á marxe se relacionan como asistentes, co 

obxecto de celebrar Sesión Plenaria Ordinaria 

convocada ó efecto. Gárdase 1 minuto de 

silencio en memoria das vítimas finadas con 

motivo dos lumes forestais acaecidos nestes 

días en toda Galicia e Portugal. 

 A  continuación  procédese  a  trata-los 

asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día: 

1.- Aprobación, se procede, das actas das 

sesións anteriores de datas 28 de setembro e 

7 de outubro de 2017. 

2.- 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.  

3.- Aprobación provisional, se procede, da 

modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora 

do Imposto Sobre Bens Inmobles de Natureza 

Urbana.  

4.- Aprobación, provisional, se procede, da 

modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora 

da Taxa polo Subministro de Auga Potable a 

Domicilio e Incremento dos prezos das 

acometidas, Contadores e outros.  

5.- Aprobación provisional, se procede da 

Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora 

da Taxa de Depuración de Augas Residuais.  

6.- Aprobación provisional, se procede, da 

Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora 

da Taxa por Recollida de Lixo.  

 
7.- Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa 

da Rede de Sumidoiros.  
8.- Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do 

Prezo Público pola Prestación do Servizo e Utilización do Auditorio e outras instalacións do 

Concello de Vilagarcía de Arousa.  
9.- Aprobación provisonal, se procede da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.3 Reguladora da 

Taxa do Cemiterio Municipal. 
10.- Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº II.4 Reguladora 

das Taxas por Impartición de ensinanzas no Conservatorio Profesional de Música.  
11.- Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza nºIII.4 Reguladora do 

Prezo Público pola utilización das instalacións e por impartición de ensinanzas na Escola 

Municipal de Música.  
12.- Aprobación provisional, se procede, da Modificación da Ordenanza Fiscal nº I.5 Reguladora 

do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
 



 

 

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES DE DATAS 28 DE 

SETEMBRO E 7 DE OUTUBRO DE 2017..- Polo Sr. Alcalde pregúntase se hai algunha proposta 

de rectificación da acta correspondente á sesión plenaria de  

Non habendo ningunha proposta de rectificación quedan aprobadas por unanimidade as actas 

do 28 de setembro e 7 de outubro de 2017. 

 

Para acceder ó debate deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=1 

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

 

 

2a.-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. 

  

 

2.b.- ASUNTOS RESTANTES QUE FIGURAN NA ORDE DO DÍA A PARTIR DO Nº3 E QUE 

FINALIZAN NO Nº12. 

 

 - O Sr. Alcalde indica que se debateran conxuntamente os puntos da orde do día sinalado, 

dende o asunto nº3 ata o asunto nº12 ambos inclusive, e procederase a realizar a votación 

por separado, unha vez finalizado o debate. 

 

Para acceder ó debate dos asuntos citados  deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=2b 

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

 

 

 
3.-APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA. :  

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

sesión celebrada o día 25 de setembro de 2017, do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº I.2 REGULADORA DO 

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse na comisión a seguinte modificación da 

Ordenanza Fiscal Nº I.2 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) consistente no cambio 

do tipo de gravame aplicable aos bens de natureza urbana: 

Que pola Comisión Informativa de Economia Facenda e Especial de Contas se dictamine 

favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO: aprobar provisionalmente as modificacións propostas, quedando o artigo 2 do 

seguinte xeito: 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=1
http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=2.B)


 

 

“O tipo de gravame do imposto sobre Bens Inmobles de naturaleza urbana queda fixado nos 

termos seguintes: 

BENS URBÁNS: 0,53% 

…/…. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. 

Vilagarcía de Arousa, 6 de outubro de 2017. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz. 

 

Pola Sra. Castro Vidal solicítase o informe da Tesoureira sobre a reducción do tipo do IBI (urbana) 

a 0,53% 

 

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

 

VOTACIÓN: 

Os/as representantes dos grupos municipais do PSG-PSOE e do BNG  informan favorablemente. 

 

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

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

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación do tipo de gravamen 

aplicable ao IBI (bens orbanos) ao 0,53%. 

 

Figura incorporado ao expediente o informe da Tesoureira sobre o tipo de gravamen ao 0,53%. 

 

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

 

 

 

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

  

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

do  PSG-PSOE (8), BNG (2) e Concelleiro non adscrito (1), e nove abstencións dos membros 

pertencentes aos grupos políticos municipais do  PP (6), EU(2) e Somos Maioría (1) 

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO: aprobar provisionalmente as modificacións propostas, quedando o artigo 2 do 

seguinte xeito: 

“O tipo de gravame do imposto sobre Bens Inmobles de naturaleza urbana queda fixado nos 

termos seguintes: 

BENS URBÁNS: 0,53% 

…/…. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 



 

 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. 

 

Para acceder ás votacións deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=3 

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

 

 

 
4.- APROBACIÓN, PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A DOMICILIO E 

INCREMENTO DOS PREZOS DAS ACOMETIDAS, CONTADORES E OUTROS. :  Dáse conta 

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

celebrada o día 25 de setembro de 2017, do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.2 REGULADORA DA 

TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A DOMICILIO, ASÍ COMO DOS PREZOS DAS 

ACOMETIDAS, CONTADORES E OUTROS PARA O ANO 2018. 

As modificacións propostas consisten no seguinte: 

1º.- Respecto á modificación das tarifas do art. 9 da O.F. Nº II.2, propónse a variación das tarifas 

actualmente en vigor para o ano 2018, conforme ó cadro reflectido no informe da Tesoureira 

correspondente ao apartado CUARTO, con efectos para o 2018.  

2º.- Respecto á modificación dos prezos das Acometidas, Contadores e Outros, propónse a 

variación dos prezos actualmente en vigor para o ano 2018, conforme a actualización dos prezos na 

porcentaxe correspondente o IPC interanual do +1,5% de xullo a xullo (na presente proposta de 

xullo/2016 a xullo/2017), tamén con efectos para o 2018, excepto o aptdo. 4 (tarifa por reposición de 

subministro) que se suprime. 

Propoño que pola Comisión Informativa de Economía Facenda e Especial de Contas se dictamine 

favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación exposta do art. 9 da Ordenanza Fiscal Nº 

II.2 reguladora da Taxa polo Subministro de Auga Potable a Domicilio, así como dos Prezos das 

Acometidas, Contadores e Outros, tal e como consta no informe da Tesoureira apartado 

CUARTO para a ordenanza de auga potable, e na proposta de Espina & Delfín para os prezos das 

acometidas, contadores e outros, suprimindo neste caso o aptdo. 4 (tarifa por reposición de 

subministro). 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal Nº II.2 

así como dos prezos das Acometidas, Contadores e Outros no Taboeiro de Editos do Concello, 

durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao público durante 

dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que por todos os 

interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por conveniente. 

 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións, elevaráse a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- Os acordos de aprobación definitiva, incluído os provisionais elevados 

automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro das modificacións propostas, haberán de ser 

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do 1 de 

xaneiro de 2018. 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=3


 

 

Vilagarcía de Arousa, 6 de outubro de 2018. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ 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, BNG, EU, Somos Maioría e Concelleiro non 

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

 

 

 

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

 

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

municipais do PSdeG-PSOE (8), PP (6) e BNG (2), Concelleiro non adscrito (1) e tres abstencións, 

pertencentes ós membros dos grupos políticos municipais de EU (2) e Somos Maioría (1) 

  

En consecuencia ACÓRDASE por maioría  a modificación das tarifas contidas no artigo 9 da 

Ordenanza Fiscal nº II.2 reguladora da taxa polo subministro de auga potable tal e como consta 

no aptdo. 4 do informe emitido pola Tesoureira. 

Polo que respecta a modificación dos prezos das Acometidas, Contadores e Outros, acórdase a 

variación dos prezos actualmente en vigor para o ano 2018, conforme a actualización dos prezos na 

porcentaxe correspondente o IPC interanual do +1,5% de xullo a xullo (na presente proposta de 

xullo/2016 a xullo/2017), tamén con efectos para o 2018, excepto o aptdo. 4 (tarifa por reposición de 

subministro) que se suprime. 

As tarifas para 2018 que se consideran axustadas a contrato, salvo calquera outro acordó do que non 

se teña constancia, son as seguintes: (taxa polo subministro de auga potable) 
USOS DOMÉSTICOS 

1º bloque, ata 10 m³ de consumo   0,305083 

2º bloque, de 11 m³ a 20m³   0,384775 

3º bloque, exceso de 20 m³   0,410342 

Cota mensual de servizo   1,565 

Cota mínima mensual    4,616 

 

Vivendas que non teñan contador  9,87 

 

USO COMERCIAL 

1ºbloque, ata 10 m³ de consumo  0,384775 

2º bloque, exceso de 10 m³   0,450752 

Cota mensual de servizo    3,750 

Cota mínima mensual    7,598 

 

USO INDUSTRIAL 

1ºbloque, ata 25 m³ de consumo  0,384775 

2º bloque, exceso de 25 m³   0,464553 

Cota mensual de servizo    3,750 

Cota mínima mensual    13,370 

 

Locais comerciais e industrias  

Que non teñan contador   20,31 

 

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

1º bloque, ata 65 m³    0,405200 

2º bloque, exceso de 65 m³   0,472305 

Cota mensual de servizo    3,750 



 

 

Cota mínima mensual    30,088 

 
Canon conservación contadores  0,179 

 
TARIFAS DE ACOMETIDAS, CONTADORES E OUTROS PARA O ANO 2018 

1.-ACOMETIDAS 

 

Øacometida  Gabia terra (A)  Gabia asfalto (B) Gabia baldosa-beirarrúa (C) 

¾”   183,94€  242,63€  292,85€ 

1”   202,02€  260,11€  309,78€ 

1 ½”    267,46€  326,13€  377,02€ 

2”   318,22   375,80€  426,02€ 

 

Acometidas de mais de 5 m. ¾”   1”   1 ½”  2” 

(A) Incremento de por m 9,65€  11,31€   20,30€  27,08€ 

(B) Incremento de por m 21,26€  22,90€   31,98€  38,65€ 

(C) Incremento de por m. 25,57€  27,19€   35,91€  42,88€ 

2.- CONTADORES 

2.1.- Contadores de 15/20 mm. 

 - Instalación en batería de contadores ou similar 

 - Contador de 15/20 mm. 

 - Válvula antirretorno 

 - Pezas de conexión 

  Prezo 15mm….80,80€/ud,;   20mm…. 101,93€/ud. 

2.2.- Contador diámetro superior a 20mm. 

 -Presupostarase para cada caso. 

TARIFA DE CONTADORES (SEN INSTALACIÓN)   € 

 Ø15mm       55,80/ud   

 Ø20 mm       76,93/ud 

 Ø25 mm       125,28/ud 

 Ø30 mm       175,14/ud 

 Ø40 mm       271,58/ud 

 Ø50 mm       593,21/ud 

 Ø65 mm       735,38/ud 

3.- TARIFA POR INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE OCNTADOR PRECINTADO E TOMA DE LECTURA 

PARA CAMBIO DE TITULARIDADE.  

 Total         18,10€/ud. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal Nº II.2 

así como dos prezos das Acometidas, Contadores e Outros no Taboeiro de Editos do Concello, 

durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao público durante 

dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que por todos os 

interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por conveniente. 

 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións, elevaráse a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- Os acordos de aprobación definitiva, incluído os provisionais elevados 

automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro das modificacións propostas, haberán de ser 

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do 1 de 

xaneiro de 2018. 

 

Para acceder ás votacións deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=4 

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

 

 

 

 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=4


 

 

5.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS. :  Dáse conta do 

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

día 25 de setembro de 2017, do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº II.5 REGULADORA DA TAXA DE 

DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS PARA O ANO 2018. 

As modificacións propostas consisten no seguinte: 

Na variación das tarifas actualmente en vigor contidas no art. 5 da Ordenanza para o ano 2018 na 

porcentaxe do +1,5% correspondente ó IPC interanual de xullo a xullo (na presente proposta de 

xullo/2016 a xullo/2017. 

En base ao exposto propónse que pola Comisión Informativa de Economía Facenda e Especial 

de Contas se dictamine favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte 

acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación exposta das tarifas do art. 5 da Ordenanza 

Fiscal Nº II.5 reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais para o 2018. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal Nº II.5 

no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o 

anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión 

da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e as 

reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións, elevaráse a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- Os acordos de aprobación definitiva, incluído os provisionais elevados 

automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro das modificacións propostas, haberán de ser 

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 1 

de xaneiro do 2018. 

Vilagarcía de Arousa, 6 de outubro de 2017. 

O ALCALDE - PRESIDENTE  

Asdo. Alberto Varela Paz. 

 

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

 

VOTACIÓN: 

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

 

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

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

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a modificación.  

 

 

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

 

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

municipais do PSdeG-PSOE (8), PP (6) , BNG (2) e Concelleiro non adscrito (1), e tres  

abstencións, pertencentes ós membros dos grupos políticos municipais de EU (2) e Somos 

Maioría (1) 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación exposta das tarifas do art. 5 da Ordenanza 

Fiscal Nº II.5 reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais para o 2018. Na porcentaxe 

de +1.5% correspondente ó IPC interanual de xullo a xullo (na presente proposta de xullo/2016 a 

xullo/2017) 

 



 

 

As tarifas que se propoñen para o 2018 son as seguintes: 

A) COTA MÍNIMA: 

a) Aboado con contador e servizo de abastecemento de auga: 

 € / mes 

Uso doméstico  2,372 

Uso comercial 3,238 

Uso industrial 5,976 

b) Aboados sen contador ou sen servizo de abastecemento de auga: 

 € / mes 

Uso doméstico  3,346 

Uso comercial 4,197 

Uso industrial 9,565 

B) CONSUMO SERVIZO AUGA: 

 Uso doméstico: 

 € 

Cada m³ consumido 0,083357 

 Uso comercios: 

 € 

Cada m³ consumido 0,083357 

 Uso industrial: 

 € 

Cada m³ consumido 0,083357 

 

C) INDUSTRIAS CON GRANDES CAUDALES VERQUIDOS Á REDE: 

Aquelas industrias que para o proceso de produción utilicen medios de abastecemento de auga 

exclusiva ou conxuntamente con auga da rede municipal e vertan á rede de sumidoiros un caudal 

moi superior ó consumido da rede municipal, instalarán ó seu cargo aparatos para medida do 

caudal vertido á rede. De mutuo acordo entre a empresa e concesionario do Servizo de augas 

poderase realizar un aforo do caudal vertido a efectos da facturación. 

Facturarase de acordo coa seguinte tarifa: 

 € 

Cota fixa mensual (aboado mes) 5,976 

Por cada m³ verquido (medido ou aforado) 0,083357 

 

As tarifas indicadas incrementaranse có IVE correspondente a cada exercicio. 
 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal Nº II.5 

no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o 

anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión 



 

 

da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e as 

reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións, elevaráse a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- Os acordos de aprobación definitiva, incluído os provisionais elevados 

automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro das modificacións propostas, haberán de ser 

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 1 

de xaneiro do 2018. 

 

Para acceder ás votacións deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=5 

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

 
 

 

 
6.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO. :  Dáse conta do ditame emitido 

pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 25 de 

setembro de 2017, do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.10 REGULADORA DA 

TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO. 

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse a modificación da Ordenanza Fiscal Nº 

II.10. Polo exposto, propoño que por parte da Comisión Informativa de Economía Facenda e 

Especial de Contas se dictamine favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do 

seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas pola Sra Concelleira da 

Ordenanza Fiscal Nº II.10. As modificacións propostas son as seguintes (en cursiva). 

Art. 6:  

c) Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un coeficiente de 

ponderación do 100% para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración Social), PLAN 

PREPARA (Programa de recualificación profesional), RAI ( Renta Activa de Insercción) , así como 

as unidades familiares con rentas asimilables ao RISGA, PARADOS DE LONGA DURACIÓN 

(maior ou igual a 12 meses) e as ONG ( Organizacións non gubernamentais) debidamente 

acreditadas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais ( RUEPSS) da Xunta 

de Galicia.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, entrando en vigor o día 1 de xaneiro de 

2018. 

Vilagarcía de Arousa, 6 de outubro de 2017 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz.  

 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=5


 

 

Polos Sres. López Rodríguez e Suárez Sarmiento solicítase que se concrete o concepto de 

“parados de longa duración (maior ou igual a 12 meses)”. 

 

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

 

VOTACIÓN: 

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

 

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

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

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a modificación.  

 

Dáse conta na sesión Plenaria da seguinte:  

ENMENDA AO DITAME DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.10 REGULADORA DA 

TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO. 

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse a modificación da Ordenanza Fiscal Nº 

II.10, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas pola Sra Concelleira da 

Ordenanza Fiscal Nº II.10. As modificacións propostas son as seguintes (en cursiva). 

Art. 6:  

c) Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un coeficiente de 

ponderación do 100% para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración Social), PLAN 

PREPARA (Programa de recualificación profesional), RAI ( Renta Activa de Insercción) , así como 

as unidades familiares con rentas asimilables ao RISGA, PARADOS DE LONGA DURACIÓN 

(maior ou igual a 12 meses) (sempre que cumpran as condicións establecidas nos 

apartados a) ou b) anteriores) e as ONG ( Organizacións non gubernamentais) debidamente 

acreditadas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais ( RUEPSS) da Xunta 

de Galicia.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, entrando en vigor o día 1 de xaneiro de 

2018. 

Vilagarcía de Arousa, 17 de outubro de 2017 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz.  

 

Dáse conta tamén do informe de Tesourería sobre a proposta de engadir unha exención para 

vitimas de violencia de xénero.  

 

Sometido a votación a enmenda ao ditame polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

 

 

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

do PSdeG-PSOE (8), BNG (2) e Concelleiro non adscrito (1) e nove abstencións, pertencentes ós 

membros dos grupos políticos municipais de PP (6), EU (2) e Somos Maioría (1). 

  



 

 

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas pola Sra Concelleira da 

Ordenanza Fiscal Nº II.10. As modificacións propostas son as seguintes (en cursiva). 

Art. 6:  

c) Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un coeficiente de 

ponderación do 100% para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración Social), PLAN 

PREPARA (Programa de recualificación profesional), RAI ( Renta Activa de Insercción) , así como 

as unidades familiares con rentas asimilables ao RISGA, PARADOS DE LONGA DURACIÓN 

(maior ou igual a 12 meses) sempre que cumpran as condicións estalbeidas nos apartados a) 

ou b) anteriores, e as ONG ( Organizacións non gubernamentais) debidamente acreditadas no 

Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais ( RUEPSS) da Xunta de Galicia.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, entrando en vigor o día 1 de xaneiro de 

2018. 

 

Para acceder ás votacións deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=6 

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

 

 

 

 
7.-APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA  MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS. :  Dáse conta do ditame emitido 

pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 25 de 

setembro de 2017, do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.15 REGULADORA DA 

TAXA DE SUMIDOIROS 

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse a modificación da Ordenanza Nº II.15. 

Polo exposto, propoño que, por parte da Comisión Informativa de Economía Facenda e Especial 

de Contas se dictamine favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte 

acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas que son as seguintes (en 

cursiva): 

Art. 5:  

c) Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un coeficiente de 

ponderación do 100% para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración Social), PLAN 

PREPARA (Programa de recualificación profesional), RAI ( Renta Activa de Insercción) , así como 

as unidades familiares con rentas asimilables ao RISGA, PARADOS DE LONGA DURACIÓN 

(maior ou igual a 12 meses) e as ONG ( Organizacións non gubernamentais) debidamente 

acreditadas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais ( RUEPSS) da Xunta 

de Galicia.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=6


 

 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia, entrando en vigor o día 1 de xaneiro de 2018. 

Vilagarcía de Arousa, 6 de outubro de 2017 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz 

 

Polos Sres. López Rodríguez e Suárez Sarmiento solicítase que se concrete o concepto de 

“parados de longa duración (maior ou igual a 12 meses)”. 

 

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, BNG, EU, Somos Maioría e Concelleiro non 

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

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a modificación.  

 

Dáse conta na sesión plenaria da seguinte: 

 

 

ENMEDA AO DITAME DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.15 REGULADORA DA 

TAXA DE SUMIDOIROS 

Pola Sra. Concelleira de Economía e Facenda proponse a modificación da Ordenanza Nº II.15, así 

como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas que son as seguintes (en 

cursiva): 

Art. 5:  

c) Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un coeficiente de 

ponderación do 100% para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración Social), PLAN 

PREPARA (Programa de recualificación profesional), RAI ( Renta Activa de Insercción) , así como 

as unidades familiares con rentas asimilables ao RISGA, PARADOS DE LONGA DURACIÓN 

(maior ou igual a 12 meses) (sempre que cumpran as condicións establecidas nos 

apartados a) ou b) anteriores) e as ONG ( Organizacións non gubernamentais) debidamente 

acreditadas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais ( RUEPSS) da Xunta 

de Galicia.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 



 

 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia, entrando en vigor o día 1 de xaneiro de 2018. 

Vilagarcía de Arousa, 17 de outubro de 2017. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz 

 

Dáse conta tamen do informe da Tesourería sobre a proposta de engadir unha exención para 

vitimas de violencia de xénero.  

 

Sometido a votación a enmenda ao ditame polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

 

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

do PSdeG-PSOE (8),  BNG (2) e Concelleiro non adscrito (1), e nove  abstencións, pertencentes 

ós membros dos grupos políticos municipais de PP (6) EU (2) e Somos Maioría (1) 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente as modificacións propostas que son as seguintes (en 

cursiva): 

Art. 5:  

c) Á cota tributaria resultante das tarifas da presente Ordenanza, aplicarase un coeficiente de 

ponderación do 100% para os beneficiarios do RISGA (Renda de Integración Social), PLAN 

PREPARA (Programa de recualificación profesional), RAI ( Renta Activa de Insercción) , así como 

as unidades familiares con rentas asimilables ao RISGA, PARADOS DE LONGA DURACIÓN 

(maior ou igual a 12 meses) sempre que cumpran as condicións establecidas nos apartados a) 

ou b) anteriores, e as ONG ( Organizacións non gubernamentais) debidamente acreditadas no 

Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais ( RUEPSS) da Xunta de Galicia.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia, entrando en vigor o día 1 de xaneiro de 2018. 

 

 

Para acceder ás votacións deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=7 

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

 

 

 

 
8.-APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO E 

UTILIZACIÓN DO AUDITORIO E OUTRAS INSTALACIÓNS 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 25 de setembro de 2017, do seguinte teor: 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=7


 

 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº III.1 REGULADORA DO PREZO 

PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS E UTILIZACIÓN DO AUDITORIO E OUTRAS 

INSTALACIÓN DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 

A proposta que se somete á aprobación do Pleno consiste en suprimir as tarifas que gravan a 

utilización da sala de exposicións Rivas Briones (Rúa Alcalde Rey Daviña).  

O motivo da supresión das tarifas estimular a creación e difusión da oferta cultural, 

especialmente no que a artistas noveles se refire. Este grupo de goberno coa finalidade de apoiar 

o desenvolvemento das artes e a difusión da cultura, incrementar e poñer ao alcance dos veciños 

de Vilagarcía de Arousa a actividade artística das novas xeracións de artistas, e promover a 

participación na vida cultural do concello, especialmente entre a xuventude, considera oportuno 

suprimir dita tarifa. 

Propoño que pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas se ditamine 

favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a seguinte proposta: 

Supresión das seguintes tarifas: 

B.2) SALA EXP. RIVAS BRIONES (Rúa Alcalde Rey Daviña) 

- Entidades con ánimo de lucro………………………………………..152,70 €/semana 

- Persoal para carga e descarga ou outros …………………………. 10,20 €/persoa/hora 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o acordo aprobado provisionalmente no Taboleiro de Edictos do 

Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao 

público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que 

por todos os interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por 

conveniente. 

 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial obxecto da proposta, elevarase a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza, haberán de ser publicados no Boletín Oficial da 

Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día seguinte ao da súa publicación. 

Vilagarcía de Arousa, 10 de outubro de 2017 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz 

 

Pola Sra. Castro Vidal solicítase o informe económico financieiro. O Sr. López Rodríguez 

pregunta por qué non se suprime o cobro pola sala de exposicións do Auditorio. 

 

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, BNG, EU, Somos Maioría e Concelleiro non 

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

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a modificación.  

Dáse conta do seguinte informe da Tesoureira Municipal:  

 

INFORME DE TESOURERIA 
Asunto: Modificación Ordenanza nº III.1 do Prezo público pola prestación de servizos e 

utilización do auditorio e outras instalación do concello de Vilagarcía de Arousa. 
A funcionaria que subscribe, en relación co expediente tramitado de modificación da Ordenanza 

Fiscal Nº III.1 Reguladora do Prezo Público pola prestación de servizos e utilización do auditorio e 

outras instalación do concello de Vilagarcía de Arousa, e á vista do oficio de Alcaldía, informa o 

seguinte: 



 

 

Con data 10/10/2017 emitiuse informe sobre a proposta de modificación da ordenanza fiscal 

reguladora do Prezo Público pola prestación de servizos e utilización do auditorio e outras 

instalación do concello de Vilagarcía de Arousa, na que se informaba: “Polo tanto, á falta dun novo 

estudo económico financeiro, partindo dos datos relativos ao custe calculados en 2013 é obvio que o 

servizo é amplamente deficitario. Da mesma forma, non hai ingresos que se deixarían de percibir e que 

deberán considerarse orzamentariamente porque non dous últimos anos non se efectuou ningunha 

liquidación por este concepto.” 

O artigo 25 do TRLRFL establece que “Los acuerdos de establecimiento de tasas por la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar 

total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes 

técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible 

cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al 

expediente para la adopción del correspondiente acuerdo”. 
Por outra banda, o artigo 24.2 do TRLRFL establece que, con carácter xeral, o importe das taxas 

por prestación dun servizo o pola realización dunha actividade administrativa de competencia 

local non poderá exceder, no seu conxunto, do custe real ou previsible do servizo ou actividade 

de que se trate, ou, no seu defecto, do valor da prestación recibida. 
O parágrafo segundo deste precepto sinala que, para a determinación do importe das taxas por 

prestación de servizos ou realización de actividades administrativas de competencia local, 

tomaranse en consideración os custes directos e indirectos, inclusive os de carácter financeiro, a 

amortización do inmobilizado e un desenvolvemento razoable do servizo ou actividade por cuxa 

prestación ou realización se esixe a taxa. 
Deste modo, os estudos técnico-económicos deberán constar cando menos de dúas partes: por 

un lado o estudo de custes a que de lugar o servizo ou actividade, e por outra a contía da tarifa 

fixada e en que medida se axusta ao custe do servizo. 
A elaboración do estudo de custes require: 
- Investigación y obtención de la información necesaria para la determinación de los 

distintos gastos clasificados en función de su naturaleza económica, así como si se trata 

de gastos presupuestarios o extrapresupuestarios. Los primeros serán los gastos de 

personal, en bienes y servicios, los financieros, las transferencias corrientes, la imputación 

de los costes de los centros intermedios y los costes de recaudación y tesorería. Los 

segundos, estarán constituidos por las amortizaciones técnicas de los bienes del 

inmovilizado material. 

- Identificación de los centros de coste, tanto intermedios como finales, lo que se 

consigue, aunque defectuosamente, en ausencia de una contabilidad analítica, a través 

de la clasificación funcional. 

- Determinación de los consumos producidos en cada centro de coste. 

- Reparto de los costes imputables a los centros intermedios entre los centros finales: 

costes indirectos. Cabe señalar la existencia de dos fases. En la primera se reparten los 

gastos generales de funcionamiento de la Entidad, en el porcentaje que corresponda, 

entre las distintas funciones de las que dependen los centros de coste finales. Lo difícil es 

cuantificar el porcentaje, aunque como criterio, a título de ejemplo, puede utilizarse el de 

proporcionalidad con el coste de personal, para el de los Organos de Gobierno y 

Servicios Generales, o el de proporción de la recaudación con respecto a los ingresos del 

Capítulo correspondiente del Presupuesto Municipal. Cualquier otro puede ser igualmente 

válido. En la segunda, deberá procederse al reparto de las funciones que no tienen por 

objeto la prestación de servicios o realización de actividades, sino que realizan actividades 

que son necesarias para el correcto funcionamiento de los restantes servicios de la 

Entidad. Naturalmente, con la limitación de que sólo serán objeto de reparto los 

consumos atribuibles a los servicios cuyo coste se está tratando de medir, dejando aparte 

los que correspondan a otras actividades. 
Xunto a estes custes han de considerarse tamén aqueles custes que o lexislador considera como 

necesarios para garantir o mantemento e desenvolvemento razoable do servizo ou actividade por 



 

 

cuxa prestación ou realización se esixe a taxa, que han de ser tidos en conta para a 

determinación do importe da taxa. Se ben non se determina en ningún momento en que 

consisten ditos custes adicionais. 
Non obstante, en calquera caso, a elaboración do informe técnico económico que deberá 

acompañar á Ordenanza Fiscal esixe a elaboración dun detallado estudo de custes, no que se 

diferencien custes directos, custes indirectos, custes financeiros, amortización do inmobilizado, e 

calquera outro necesario para garantir o mantemento e desenvolvemento razoable do servizo. 
Considerando que a elaboración de dito informe esixe recabar informes de distintos 

departamentos municipais (tanto de administración xeral como do propio servizo afectado) dos 

que non se disporía hasta transcorridos uns días e considerando que a sesión plenaria para a 

aprobación inicial das Ordenanzas Fiscais vaise a celebrar o mesmo día 17/10/2017, non é viable 

a elaboración do estudo con anterioridade á celebración da sesión plenaria. 
A Tesoureira 
 

 

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

 

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

do PSdeG-PSOE (8), e BNG (2), e dez abstencións, pertencentes ós membros dos grupos 

políticos municipais de PP(6),  EU (2), Somos Maioría (1) e Concelleiro non adscrito (1). 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a seguinte proposta: 

Supresión das seguintes tarifas: 

B.2) SALA EXP. RIVAS BRIONES (Rúa Alcalde Rey Daviña) 

- Entidades con ánimo de lucro………………………………………..152,70 €/semana 

- Persoal para carga e descarga ou outros …………………………. 10,20 €/persoa/hora 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o acordo aprobado provisionalmente no Taboleiro de Edictos do 

Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao 

público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que 

por todos os interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por 

conveniente. 

 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial obxecto da proposta, elevarase a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza, haberán de ser publicados no Boletín Oficial da 

Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día seguinte ao da súa publicación. 
 

Para acceder ás votacións deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=8 

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

 
 

 

 
9.-APROBACIÓN PROVISONAL, SE PROCEDE DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL 

Nº II.3 REGULADORA DA TAXA DO CEMITERIO MUNICIPAL.:  Dáse conta do ditame emitido 

pola C.I. ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 25 de 

setembro de 2017, do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.3 REGULADORA DA 

TAXA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 

Polo Sr. Concelleiro de Economía e Facenda proponse a modificación da Ordenanza Fiscal Nº 

II.3. Polo exposto, propoño que, por parte da Comisión Informativa de Economía Facenda e 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=8


 

 

Especial de Contas se dictamine favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do 

seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación proposta consistente no seguinte: 

Considérase conveniente incrementar a porcentaxe de devolución, nos casos de concesións das 

unidades de enterramento, do 20% ao 30% cando transcorran máis de 20 anos dende a súa 

adxudicación, dada a escaseza de nichos baleiros nos cemiterios de Vilagarcía e Carril, todo elo 

co fin de facilitar a movilidade no outorgamento de ditas unidades de enterramento. 

Deste xeito as devolucións do importe das aduxdicacións, quedarán como segue 

(en cursiva): 

3. As devolucións do importe de adxudicación dunha unidade de enterramento na modalidade de 

Concesión ou Propiedade regularanse de acordo coa seguinte táboa: 

Modalidade de 

Adxudicación 

Anos transcorridos dende a data 

de adxudicación 

Porcentaxe de devolución 

sobre a tarifa 6.1. 

Concesión ou 

propiedade 

Ata 20 anos 50% 

Máis de 20 anos 30% 

 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 

seguinte ó da súa publicación. 

Vilagarcía de Arousa, 6 de outubro de 2017. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo/ Alberto Varela Paz 

 

A Sra. Castro Vidal solicita se incorpore ao expediente o informe económico financieiro. 

 

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, BNG, EU, Somos Maioría e Concelleiro non 

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

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a modificación.  

 

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

 

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

municipais do PSdeG-PSOE (8), PP (6) e BNG (2), e catro abstencións, pertencentes ós membros 

dos grupos políticos municipais de EU (2), Somos Maioría (1) e Concelleiro non adscrito (1). 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación proposta consistente no seguinte: 

Considérase conveniente incrementar a porcentaxe de devolución, nos casos de concesións das 

unidades de enterramento, do 20% ao 30% cando transcorran máis de 20 anos dende a súa 



 

 

adxudicación, dada a escaseza de nichos baleiros nos cemiterios de Vilagarcía e Carril, todo elo 

co fin de facilitar a movilidade no outorgamento de ditas unidades de enterramento. 

Deste xeito as devolucións do importe das aduxdicacións, quedarán como segue 

(en cursiva): 

3. As devolucións do importe de adxudicación dunha unidade de enterramento na modalidade de 

Concesión ou Propiedade regularanse de acordo coa seguinte táboa: 

Modalidade de 

Adxudicación 

Anos transcorridos dende a data 

de adxudicación 

Porcentaxe de devolución 

sobre a tarifa 6.1. 

Concesión ou 

propiedade 

Ata 20 anos 50% 

Máis de 20 anos 30% 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal obxeto 

da proposta no Taboeiro de Editos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxeto da proposta, elevaráse a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automáticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 

seguinte ó da súa publicación. 

 

Para acceder ás votacións deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=9 

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

 

 

 

 
10.-APROBACIÓN  PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL Nº II.4 REGULADORA DAS TAXAS POR IMPARTICIÓN DE ENSINANZAS NO 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA. :  Dáse conta do ditame emitido pola C.I. 

ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS, en sesión celebrada o día 25 de setembro de 

2017, do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº II.4 Reguladora das 

TAXAS POR IMPARTICIÓN DE ENSINANZAS NO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 

DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. 

Propónse modificar o apartado 4 do artigo 5, relativo ás exención, quedando como segue: 

5.4.a) Os estudantes … 

5.4.b) Aquelas persoas que teñan recoñecemento de vítimas de actos terroristas tal como as 

define o artigo 4.1 da Lei 29/2011 do 22/9, de Recoñecemento e Protección Integral ás vítimas do 

terrorismo, así como aos fillos daquelas que faleceran en actos terroristas ou daqueles que 

sufriron danos físicos e/ou psíquicos a consecuencia da actividade terrorista. 

Propoño que pola Comisión Informativa de Economía Facenda e Especial de Contas se ditamine 

favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación proposta da Ordenanza Fiscal Nº II.4. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal 

obxecto da proposta no Taboleiro de Edictos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así 

como publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios 

de maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións 

e as reclamacións que teñan por conveniente. 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=9


 

 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxecto da proposta, elevarase a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación para o curso 

2018-2019. 

Vilagarcía de Arousa, 6 de outubro de 2017. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz. 

 

Pola Sra. Cesar Veloso e o Sr. López Rodríguez solicítase se extenda a exención as vítimas de 

violencia de xénero e aos seus fillos. 

 

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, BNG, EU, Somos Maioría e Concelleiro non 

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

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a modificación da taxa para vítimas de 

actos terroristas e os seus fillos.  

 

 

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 (6),  BNG (2), Somos Maioría (1) e Concelleiro non adscrito 

(1), e duas abstencións, pertencentes ós membros dos grupos políticos municipais de EU (2). 

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación proposta da Ordenanza Fiscal Nº II.4, 

consistente en:  

5.4.a) Os estudantes … 

5.4.b) Aquelas persoas que teñan recoñecemento de vítimas de actos terroristas tal como as 

define o artigo 4.1 da Lei 29/2011 do 22/9, de Recoñecemento e Protección Integral ás vítimas do 

terrorismo, así como aos fillos daquelas que faleceran en actos terroristas ou daqueles que 

sufriron danos físicos e/ou psíquicos a consecuencia da actividade terrorista. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza Fiscal 

obxecto da proposta no Taboleiro de Edictos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así 

como publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios 

de maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións 

e as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións nas Ordenanzas 

Fiscais obxecto da proposta, elevarase a definitivo o acordo provisional sen necesidade de 

adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación para o curso 

2018-2019. 

 

Para acceder ás votacións deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=10 

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

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=3


 

 

 

 

 

 

 
11.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

NºIII.4 REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS E POR 

IMPARTICIÓN DE ENSINANZAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. :  Dáse conta do 

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

día 25 de setembro de 2017, do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº III.4 REGULADORA DO PREZO 

PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS E POR IMPARTICIÓN DE ENSINANZAS NA 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. 

A modificación proposta, que afecta á Ordenanza Nº III.4 Reguladora do Prezo Público pola 

Utilización da Escola Municipal de Música, consiste en engadir un punto 4 no artigo 5: 

Beneficios-Reduccións, quedando como segue: 

5.4: Exencións: Estarán exentos das taxas reguladas nesta Ordenanza Fiscal aquelas persoas 

que teñan o recoñecemento de vítimas de actos terroristas tal como as define o artigo 4.1 da Lei 

29/2011 do 22/9, de Recoñecemento e Protección Integral ás vítimas do terrorismo, así como os 

fillos daquelas que faleceran en actos terroristas ou daqueles que sufriron danos físicos e/ou 

psíquicos a consecuencia da actividade terrorista. 

Propoño que pola Comisión Informativa de Economía Facenda e Especial de Contas se ditamine 

favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza III.4 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza obxecto da 

proposta no Taboleiro de Edictos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións na Ordenanza 

obxecto da proposta, elevarase a definitivo o acordo provisional sen necesidade de adopción de 

novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 

seguinte ó da súa publicación, é dicir, para o curso 2018-2019. 

Vilagarcía de Arousa, 6 de outubro de 2017. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo. 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, BNG, EU, Somos Maioría e Concelleiro non 

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

 

Dáse conta do seguinte informe da Tesoureira Municipal:  

 

INFORME DE TESOURERIA 
Asunto: Modificación Ordenanza nº III.4 Reguladora do Prezo Público pola utilización das 

instalación e por impartición de ensinanzas na Escola Municipal de Música.  



 

 

A funcionaria que subscribe, en relación co expediente tramitado de modificación da 

Ordenanza Fiscal Nº III.4 Reguladora do Prezo Público pola utilización das instalación e por 

impartición de ensinanzas na Escola Municipal de Música, e á vista do oficio de Alcaldía, 

informa o seguinte: 

 
Con data 10/10/2017 emitiuse informe sobre a proposta de modificación da ordenanza fiscal 

reguladora do Prezo Público pola utilización das instalación e por impartición de ensinanzas na 

Escola Municipal de Música, na que se informaba: “Polo tanto, á falta dun novo estudo económico 

financeiro, partindo dos datos relativos ao custe calculados en 2013 é obvio que o servizo é amplamente 

deficitario, non obstante, debería actualizarse aos custes a 2016. Tamén se deberían acreditar as razóns 

sociais, benéficas, culturais ou de interese público que xustifiquen a redución das tarifas de forma 

subxectiva.” 

O artigo 25 do TRLRFL establece que “Los acuerdos de establecimiento de tasas por la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para 

financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de 

informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de 

mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho 

informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente 

acuerdo”. 
Por outra banda, o artigo 24.2 do TRLRFL establece que, con carácter xeral, o importe das 

taxas por prestación dun servizo o pola realización dunha actividade administrativa de 

competencia local non poderá exceder, no seu conxunto, do custe real ou previsible do 

servizo ou actividade de que se trate, ou, no seu defecto, do valor da prestación recibida. 

 
O parágrafo segundo deste precepto sinala que, para a determinación do importe das taxas 

por prestación de servizos ou realización de actividades administrativas de competencia 

local, tomaranse en consideración os custes directos e indirectos, inclusive os de carácter 

financeiro, a amortización do inmobilizado e un desenvolvemento razoable do servizo ou 

actividade por cuxa prestación ou realización se esixe a taxa. 
Deste modo, os estudos técnico-económicos deberán constar cando menos de dúas 

partes: por un lado o estudo de custes a que de lugar o servizo ou actividade, e por outra a 

contía da tarifa fixada e en que medida se axusta ao custe do servizo. 
A elaboración do estudo de custes require: 

- Investigación y obtención de la información necesaria para la determinación de los 

distintos gastos clasificados en función de su naturaleza económica, así como si se 

trata de gastos presupuestarios o extrapresupuestarios. Los primeros serán los 

gastos de personal, en bienes y servicios, los financieros, las transferencias 

corrientes, la imputación de los costes de los centros intermedios y los costes de 

recaudación y tesorería. Los segundos, estarán constituidos por las amortizaciones 

técnicas de los bienes del inmovilizado material. 

- Identificación de los centros de coste, tanto intermedios como finales, lo que se 

consigue, aunque defectuosamente, en ausencia de una contabilidad analítica, a 

través de la clasificación funcional. 

- Determinación de los consumos producidos en cada centro de coste. 

- Reparto de los costes imputables a los centros intermedios entre los centros 

finales: costes indirectos. Cabe señalar la existencia de dos fases. En la primera se 

reparten los gastos generales de funcionamiento de la Entidad, en el porcentaje 

que corresponda, entre las distintas funciones de las que dependen los centros de 

coste finales. Lo difícil es cuantificar el porcentaje, aunque como criterio, a título de 

ejemplo, puede utilizarse el de proporcionalidad con el coste de personal, para el de 

los Organos de Gobierno y Servicios Generales, o el de proporción de la 

recaudación con respecto a los ingresos del Capítulo correspondiente del 



 

 

Presupuesto Municipal. Cualquier otro puede ser igualmente válido. En la segunda, 

deberá procederse al reparto de las funciones que no tienen por objeto la 

prestación de servicios o realización de actividades, sino que realizan actividades 

que son necesarias para el correcto funcionamiento de los restantes servicios de la 

Entidad. Naturalmente, con la limitación de que sólo serán objeto de reparto los 

consumos atribuibles a los servicios cuyo coste se está tratando de medir, dejando 

aparte los que correspondan a otras actividades. 
Xunto a estes custes han de considerarse tamén aqueles custes que o lexislador considera 

como necesarios para garantir o mantemento e desenvolvemento razoable do servizo ou 

actividade por cuxa prestación ou realización se esixe a taxa, que han de ser tidos en conta 

para a determinación do importe da taxa. Se ben non se determina en ningún momento en 

que consisten ditos custes adicionais. 
Non obstante, en calquera caso, a elaboración do informe técnico económico que deberá 

acompañar á Ordenanza Fiscal esixe a elaboración dun detallado estudo de custes, no que 

se diferencien custes directos, custes indirectos, custes financeiros, amortización do 

inmobilizado, e calquera outro necesario para garantir o mantemento e desenvolvemento 

razoable do servizo. 
Considerando que a elaboración de dito informe esixe recabar informes de distintos 

departamentos municipais (tanto de administración xeral como do propio servizo afectado) 

dos que non se disporía hasta transcorridos uns días e considerando que a sesión plenaria 

para a aprobación inicial das Ordenanzas Fiscais vaise a celebrar o mesmo día 17/10/2017, 

non é viable a elaboración do estudo con anterioridade á celebración da sesión plenaria. 
A Tesoureira 
 

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 (6),  BNG (2), Somos Maioría(1) e Concelleiro non adscrito (1) 

e dúas abstencións, pertencentes ós membros dos grupo político municipal de EU (2). 

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza III.4, consistente en 5.4: 

Exencións: Estarán exentos das taxas reguladas nesta Ordenanza Fiscal aquelas persoas que 

teñan o recoñecemento de vítimas de actos terroristas tal como as define o artigo 4.1 da Lei 

29/2011 do 22/9, de Recoñecemento e Protección Integral ás vítimas do terrorismo, así como os 

fillos daquelas que faleceran en actos terroristas ou daqueles que sufriron danos físicos e/ou 

psíquicos a consecuencia da actividade terrorista. 

SEGUNDO.- Expoñer ao público o texto aprobado provisionalmente da Ordenanza obxecto da 

proposta no Taboleiro de Edictos do Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como 

publicar o anuncio de exposición ao público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de 

maior difusión da provincia, co fin de que por todos os interesados se presenten as alegacións e 

as reclamacións que teñan por conveniente. 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial destas modificacións na Ordenanza 

obxecto da proposta, elevarase a definitivo o acordo provisional sen necesidade de adopción de 

novo acordo do Pleno Municipal que así o declare. 

TERCEIRO.- O acordo de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente a 

tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións, haberán de ser 

publicados no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día 

seguinte ó da súa publicación, é dicir, para o curso 2018-2019. 

 

Para acceder ás votacións deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=11 

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

 

 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=11


 

 

 

 
12.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL Nº I.5 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

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

CONTAS, en sesión celebrada o día 25 de setembro de 2017, do seguinte teor: 

ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº I.5 REGULADORA DO IMPOSTO 

SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

A proposta que se somete á aprobación do Pleno consiste en reducir o coeficiente aplicable ás 

motocicletas de máis de 1000 cc e acercalo á maioría dos demais vehículos, aos que resulta de 

aplicación un coeficiente do 1,54, mentres que actualmente a ditas motocicletas estalles a ser de 

aplicación un coeficiente do 2. 

A modificacións que se pretenden levar a cabo consisten na redución do coeficiente de 

incremento e, consecuentemente, da tarifa que afecta ás motocicletas de mais de 1000 cc, ás 

que lles será de aplicación o coeficiente do 1,62, e non o coeficiente do 2 vixente.  

Esta modificación supón a redución da tarifa contida no artigo 5, apartado F) OUTROS 

VEHÍCULOS, Motocicletas de máis de 1000 cc, que se diminúe de 121,15 € a 98,14 € 

Propoño que pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas se ditamine 

favorablemente, así como a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:  

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a seguinte proposta: 

 

 Redución do coeficiente de incremento e, consecuentemente, da tarifa que afecta ás 

motocicletas de mais de 1000 cc, ás que lles será de aplicación o coeficiente do 1,62, e non o 

coeficiente do 2 vixente.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o acordo aprobado provisionalmente no Taboleiro de Edictos do 

Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao 

público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que 

por todos os interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por 

conveniente. 

 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial obxecto da proposta, elevarase a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza, haberán de ser publicados no Boletín Oficial da 

Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día seguinte ao da súa publicación. 

Vilagarcía de Arousa, 10 de outubro de 2017 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Asdo. Alberto Varela Paz 

 

 

Polo Sr. López Rodríguez maniféstase que se está reducindo o imposto as motocicletas de alta 

gama. 

 

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, BNG, EU, Somos Maioría e Concelleiro non 

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

 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a modificación.  

 

 



 

 

 

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

 

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

do PSdeG-PSOE (8) e BNG (2), tres votos en contra pertencentes ós membros dos grupos 

políticos municipais e EU (2) e Somos Maioría (1), e sete abstencións, pertencentes ós membros 

dos grupos políticos municipais de PP (6) e Concelleiro non adscrito (1) 

  

ACÓRDASE: Por maioría: 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a seguinte proposta: 

 Redución do coeficiente de incremento e, consecuentemente, da tarifa que afecta ás 

motocicletas de mais de 1000 cc, ás que lles será de aplicación o coeficiente do 1,62, e non o 

coeficiente do 2 vixente.  

SEGUNDO.- Expoñer ao público o acordo aprobado provisionalmente no Taboleiro de Edictos do 

Concello, durante o prazo de 30 días hábiles, así como publicar o anuncio de exposición ao 

público durante dito prazo no BOP e nun dos diarios de maior difusión da provincia, co fin de que 

por todos os interesados se presenten as alegacións e as reclamacións que teñan por 

conveniente. 

 

Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo de exposición ao público non se 

presentasen reclamacións contra a aprobación inicial obxecto da proposta, elevarase a definitivo 

o acordo provisional sen necesidade de adopción de novo acordo do Pleno Municipal que así o 

declare. 

TERCEIRO.- O acordos de aprobación definitiva, incluído o provisional elevado automaticamente 

a tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza, haberán de ser publicados no Boletín Oficial da 

Provincia de Pontevedra, e serán de aplicación a partir do día seguinte ao da súa publicación. 
 

Para acceder ás votacións deste asunto deberase pulsar sobre o seguinte enlace: 

http://vilagarcia.videoacta.es?pleno=20171017&punto=12 

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

 
 

 

 

E sen máis asuntos que tratar, ás , levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, 

Secretaria, dou fe. 

 

http://vilagarcia.videoacta.es/?pleno=20171017&punto=12

