
 
 
 
 

ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORDINARIA 
CELEBRADA  O  DÍA   30 DE XULLO DE 2015 

 

 

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. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO 

DONA MARÍA VILLARONGA CHAZO 

D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ 

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 do día 30 de xullo 

de 2015, e coa asistencia da Secretaria, 

reuníronse, en primeira convocatoria, os 

señores Concelleiros, que á marxe se 

relacionan como asistentes, co obxecto de 

celebrar Sesión Plenaria Ordinaria 

convocada ó efecto.  

 A  continuación  procédese  a  trata-los 

asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día: 

 
1. Aprobación, se procede, da acta da 

sesión anterior, de data 6 de xullo de 2015. 

2. Toma de coñecemento dos Decretos da 

Alcaldía emitidos no mes  xuño  de 2015. 

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. Toma de coñecemento dos informes de 

Intervención e Tesourería en virtude do disposto 

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

loita contra a morosidade nas operacións 

comerciais (1º e 2º trimestre de 2015).  

5. Toma de coñecemento da composición 

das Comisións Informativas Permanentes e da 

designación dos seus Presidentes. 

6. Aprobación, se procede, dos 

nomeamentos de representantes da 

Corporación en órganos colexiados, que sexan 

de competencia do Pleno. 

 

7. Aprobación, se procede, do establecemento de retribucións ao Alcalde, Concelleiros 

Delegados e determinación de número, características e retribucións do persoal eventual. 

8. Aprobación, se procede, das asignacións aos grupos políticos municipais. 

9. Aprobación, se procede, das indemnizacións en concepto de asistencias pola concorrencia 

efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación. 

10. Aprobación, se procede, de expediente de cambio de finalidade Nº 02/CF/2015 con destino 

a obras de mellora de instalacións deportivas.  

11. Aprobación, se procede, de expediente de cambio de finalidade Nº 03/CF/2015  con destino 

a adquisición de terreos Campo de Fútbol de Bamio. 

12. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de EU sobre 

un plan urxente de acción social do Concello de Vilagarcía de Arousa. 

13. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de EU sobre a 

cultura local e galega nas Festas Patronais. 

14. Aprobación, se procede, da petición presentada pola ANPA O Año Pitaño (Escola Infantil A 

Galiña Azul) en relación coa manifestación do Pleno contra a política de amortización de persoal. 

15. Interpelacións. 

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 6 DE 
XULLO DE 2015..- Polo Sr. Alcalde pregúntase se hai algunha proposta de rectificación da 

acta correspondente á sesión plenaria de data 6 de xullo de 2015. 

 
- O Sr. González Somoza di que no asunto relativo ás retribucións e gastos corporativos 

non figura na acta a súa petición de: 
- Que a rebaixa en xeral dos gastos sexa como mínimo dun 10% 
- Que as indemnizacións por asistencias a Comisións Informativas, cada unha non pode ter 

o valor dun pleno completo, senón dunha cuarta parte. 
 

Sometida a votación a aprobación da acta, coas correccións sinaladas polo Sr. González 

Somoza da o seguinte resultado: 
 

VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos/as concelleiros/as presentes no Pleno (21 de 21) 
ACÓRDASE: Aprobar a acta da sesión plenaria de data 6 de xullo de 2015 coas correccións 

citadas. 

 

 
2.- TOMA DE COÑECEMENTO DOS DECRETOS DA ALCALDÍA EMITIDOS NO MES DE 
XUÑO DE 2015: Pola Secretaria dáse conta ao Pleno da Corporación dos Decretos 

emitidos pola Alcaldía: 

 

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE DATAS ANTERIORES: 
Nº DESCRICIÓN 
1 Aprobación liquidacións. 

2 Aprobación expte. Modificación de créditos de incorporación de remanentes 

  

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DO MES DE XUÑO DE 2015: 
Nº DESCRICIÓN 
1 Aceptación solicitude desestimento expte. Apertura establecemento 

1 Concesión de licenza de apertura de establecemento 

8 Aceptación de comunicación previa e documentación para inicio e exercicio de 

actividade 

26 Aceptación de comunicación previa e documentación para realización de obras 

2 Concesión legalización de rótulos 

3 Concesión de legalización de obras 

5 Concesión de licenza de obra menor 

2 Concesión de licenza para instalación de toldo 

1 Conformidade a proxecto de execución de vivenda unifamiliar 

4 Concesión de licenza para acometida e conexión auga e/ou saneamento 

2 Concesión de legalización de obras, licenza de 1ª ocupación e conexión auga e 

saneamento 

2 Concesión de licenza de canalización 

4 Concesión de licenza de obra maior 

2 Comunicación a organizacións sindicais dereito a formar parte en procesos 

selectivos 

3 Concesión de gratificación especial por diferenza de retribucións posto de categoría 

superior 



 
 
 
 

5 Concesión de gratificación especial por diferenza de retribucións posto de categoría 

superior 

2 Constitución de tribunal para procesos selectivos 

2 Designación Tesoureiro/a accidental 

1 Designación Xefe en funcións da Policía Local 

1 Designación Directora en Funcións Biblioteca Municipal 

1 Nomeamento de funcionaria interina como subalterna 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina de servizos en domingo 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina de gratificación por festivos 

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

1 Vacacións regulamentarias a conserxes de colexios e adscrición temporal meses de 

xullo e agosto 

1 Orde reintegro de cantidade a empregado municipal mediante dedución de nómina. 

1 Bases xerais para a selección de 1 persoa para as oficinas de Turismo 

1 Bases xerais para a selección de persoal do programa de cooperación 2015 � 

Especialidade Socorrista Acuático. 

1 Aprobación de gasto aportacións ao plan de pensións do mes de maio. 

1 Apreciación de urxencia e necesidade de contratación de 13 socorristas para 

salvamento e socorrismo 2015 

1 Declaración situación de servizos especiais a D. Alberto Varela Paz con reserva do 

seu posto de traballo 

3 Arquivo de expediente de reposición da legalidade urbanística 

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

expediente 

1 Orde retirada cuberta patio de luces en inmoble 

1 Arquivo de expediente e incoación novo requirimento aportación informe -ditame 

seguridade elementos exteriores inmoble 

6 Desestimación de alegacións a expedientes sancionadores de tráfico 

4 Sobresemento de actuacións en expedientes sancionadores de tráfico 

8 Iniciación de oficio expedientes sancionadores de tráfico 

5 Aprobación de expedientes de contratación procedemento negociado sen 

publicidade 

1 Aprobación de Plan de Seguridade e Saúde obras 

1 Concesión de prórroga prazo de execución de obras 

4 Concesión de licenza para tenza de animais potencialmente perigosos. 

1 Concesión de permiso para instalación de barbacoa na vía pública 

3 Concesión de permiso para realización de cachadas. 

1 Inscrición de Asociación en rexistro municipal 

3 Aprobación de expediente de modificación de créditos de xeración de créditos de 

natureza non tributaria 

1 Aprobación de expediente de modificación de Transferencias de créditos 

1 Recoñecemento de obrigas e orde de pago amortizacións ordinarias de préstamos 

1 Aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 

3 Concesión de fraccionamento de débeda en período voluntario 

6 Orde de pago de facturas 

5 Compensación de débitos e créditos 

1 Cancelación de contas bancarias 

1 Aprobación de gasto taxa publicación de anuncio no DOG 

2 Autorización de tirada de fogos de artificio 

1 Autorización de celebración de bailes e verbenas populares 

1 Autorización de celebración de actuación na vía pública 



 
 
 
 

  

TOTAL 155 

 

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. 
Dáse conta da petición da representante da ANPA o Año Pitaño de intervir na presente 

sesión plenaria en relación co asunto nº 14 da Orde do día do Pleno. 

 
A seguir trátase o asunto que figura co nº 14 na Orde do Día do Pleno: 

 

 
14.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PETICIÓN PRESENTADA POLA ANPA O AÑO 
PITAÑO (ESCOLA INFANTIL A GALIÑA AZUL) EN RELACIÓN COA MANIFESTACIÓN 
DO PLENO CONTRA A POLÍTICA DE AMORTIZACIÓN DE PERSOAL.: Pola Sra. 

Secretaria dáse lectura ó ditame emitido pola Comisión Informativa de Benestar Social e 

Igualdade, en sesión celebrada o día 27 de xullo de 2015, do seguinte teor: 

 
Dáse conta do escrito presentado coa data de 16 de xullo de 2015, por Dona Ana 

Rodríguez Giraldez, como Secretaria da ANPA �O AÑO PITAÑO�, solicitando que o Pleno 

se manifeste en contra da política de amortización de persoal a Escola Infantil e se proceda 

a dar cumprimento aos trámites pertinentes para a solicitude de revogación da devandita 

amortización. 

 
Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 
 
VOTACIÓN: 
Os/as representantes dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, EU, BNG e Somos Maioría informan 

favorablemente. 
 
As/os representantes do grupo municipal do PP din que se manifestarán no Pleno e polo tanto 

abstense. 
 
En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a petición da ANPA O Año Pitaño (Escola 

Infantil a Galiña Azul). 



 
 
 
 

 
Intervén unha representante da ANPA dicindo que están en contra da redución de persoal. 
 
- O Sr. Alcalde da as grazas aos pais e nais da Escola Infantil por asistir ao Pleno e 

reivindicar os seus dereitos. 

 
- O Sr. González Somoza di que están ante unha Administración que non cre no modelo, 

antes Galescolas, agora Galiña Azul. Comezou co bipartito na Xunta de Galicia , cambiou o 

goberno e pasou o que pasou, e agora existen estes problemas 
Vai a darlle o apoio e espera que sexa unánime da corporación. 

 
- Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que o BNG puxo en marcha na Xunta de Galicia 

este proxecto. Como traballadora apoia a petición. É un proxecto pedagóxico, e sófrese a 

privatización dende hai tempo con condicións denigrantes, se soben as taxas, rebaixan a 

calidade dos comedores, a auga lles foi negada as empregadas, traslados de persoal, 

situacións moi graves, sen un convenio laboral, as familias indefensas, deberían crearse 

máis aulas e dar traballo aos traballadores que van á rúa e dar cabida aos nenos que 

quedaron fora. 

 
- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que é un problema existente porque depende do 

goberno da Xunta de Galicia. Os nenos teñen dereito antes de nacer, pero despois dá igual. 

É indignante, cos recortes se recorta en seguridade. As persoas que non teñen cartos para 

as escolas privadas non poden ter conciliación e traballo. Os centros deben ser para coidar 

e educar aos nenos. Vilagarcía está sendo atacada con este tema xa antes, coa Escola do 

Pedroso. 
Anima á loita e que dende o goberno municipal se actúe con contundencia. 

 
- Intervén a Sra. Suárez Sarmiento dicindo que o PP apoia a iniciativa da ANPA. Estiveron 

dende o Concello durante catro anos paliando as deficiencias da Escola Infantil, naceu con 

deficiencias. Se gastaron máis de 20.000 � antes de abrir a escola. Non deberían estar moi 

orgullosos do bipartito, deficiencias en calefacción, alarmas de incendios e ultimamente 

conseguiuse canalizar as augas. 
Recorda que a obra do patio a aprobou o goberno local do PP o 15 de maio na xunta de 

goberno, por importe de 40.000 �. 
Di que o representante de EU no Consello Escolar, Sr. Fajardo, apenas foi ás reunións dos 

consellos escolares. 
Agradece ao persoal a súa dedicación e dá as grazas. 

 
- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que se fala dunha merma na calidade do ensino 

dos rapaces, unha soa coidadora vai atender a 20 rapaces.  
O PSOE reivindica o xusto, e aquí non se trata de obras. 
Nas Escolas Infantís en Galicia hai 33 educadores e 15 mestres que aceptan traslados ou 

quedan sen traballo. 
Apoian aos pais nesta moción e nas reivindicacións de calidade do ensino. 
Di que lle alegra que o PP se sume ás reivindicacións ante a Xunta de Galicia, pois antes 

non aceptaban as Mocións nese senso. Recórtase nos casos de nenos e colectivos mais 

desfavorecidos. 

 
- Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que quen vota aos traballadores á rúa é o PP. 

 



 
 
 
 

- O Sr. Alcalde di que terán todo o apoio da Corporación e darase traslado á Consellería de 

Traballo e ao Consorcio, e presentarán iniciativas parlamentarias. 
Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 
VOTACIÓN.- Por unanimidade de todos/as concelleiros/as presentes no Pleno (21 de 21)  
ACÓRDASE: Apoiar a petición da ANPA O Año Pitaño (Escola Infantil a Galiña Azul) e 

dirixirse á Consellería de Traballo e Consorcio Galego de Benestar solicitando que non se 

proceda á amortización de prazas na Escola Infantil e se revogue no seu caso a 

amortización realizada. 

 

 

 
4.- TOMA DE COÑECEMENTO DOS INFORMES DE INTERVENCIÓN E TESOURERÍA 
EN VIRTUDE DO DISPOSTO NA LEI 15/2010, DE 5 DE XULLO, DE MEDIDAS DE LOITA 
CONTRA A MOROSIDADE NAS OPERACIÓNS COMERCIAIS (1º E 2º TRIMESTRE DE 
2015). :  Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó ditame emitido pola Comisión Informativa de 

Economía, Facenda e Especial de Contas , en sesión celebrada o día   27 de xullo de 2015, 

do seguinte teor: 

 

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

trimestre de  2015, emitido segundo o previsto na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de 

modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita 

contra a morosidade nas operacións comerciais, no que se indica: 

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

Gastos en bens correntes e servizos 26.405,96 1.354.701,21 

Investimentos reais 29.403,00 252.063,16 

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

Pendentes de aplicar a orzamento 0,00 0,00 

TOTAL 55.808,96 1.610.431,61 

 

Xuros de demora pagados no trimestre: 0,00 

 
Facturas ou documentos pendentes de pago ao 

final do trimestre 

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

Gastos en bens correntes e servizos 1.491.207,92 1.564.656,90 

Investimentos reais 404.799,35 176.352,72 

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

Pendentes de aplicar a orzamento                                12.069,89 0,00 

TOTAL 1.908.077,16 1.741.009,62 

 

Dáse conta do informe da Interventora da Fundación de Deportes, no que se indica: 

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

Gastos en bens correntes e servizos 52.413,62 46.236,73 

Investimentos reais 12.618,38 0,00 

Outros pagos realizados por operacións comerciais 402,63 0,00 

Pendentes de aplicar a orzamento 0,00 0,00 

TOTAL 65.434,63 46.236,73 

 

Xuros de demora pagados no trimestre: 0,00 

 
Facturas ou documentos pendentes de pago ao 

final do trimestre 

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

Gastos en bens correntes e servizos 36-956,69 0,00 

Investimentos reais 0,00 0,00 

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



 
 
 
 

Pendentes de aplicar a orzamento 0,00 0,00 

TOTAL 36.956,69 0,00 

 

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

trimestre de  2015, emitido segundo o previsto na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de 

modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita 

contra a morosidade nas operacións comerciais, no que se indica: 

 

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

Gastos en bens correntes e servizos 156.101,56 2.155.771,24 

Investimentos reais 239.169,24 495.985,74 

Outros pagos realizados por operacións comerciais 4.945,27 0,00 

Pendentes de aplicar a orzamento 0,00 0,00 

TOTAL 400.216,07 2.651.756,98 

 

Xuros de demora pagados no trimestre: 0,00 

 
Facturas ou documentos pendentes de pago ao 

final do trimestre 

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

Gastos en bens correntes e servizos 1.379.519,03 570.507,15 

Investimentos reais 588.136,86 97.354,65 

Outros pagos realizados por operacións comerciais 3.156,44 397,65 

Pendentes de aplicar a orzamento                                216.837,15 4.798,57 

TOTAL 2.187.649,48 673.058,02 

 

Dáse conta do informe da Interventora da Fundación de Deportes, no que se indica: 

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

Gastos en bens correntes e servizos 74.475,78 14.282,48 

Investimentos reais 0,00 0,00 

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

Pendentes de aplicar a orzamento 0,00 0,00 

TOTAL 74.475,78 14.282,48 

 

Xuros de demora pagados no trimestre: 0,00 

 
Facturas ou documentos pendentes de pago ao 

final do trimestre 

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

Gastos en bens correntes e servizos 31.428,54 69,49 

Investimentos reais 0,00 0,00 

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

Pendentes de aplicar a orzamento 0,00 0,00 

TOTAL 31.428,54 69,49 

 

A Comisión queda sabedora. 

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

 
5.- TOMA DE COÑECEMENTO DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS 
PERMANENTES E DA DESIGNACIÓN DOS SEUS PRESIDENTES.:  Pola Sra. Secretaria 

dáse lectura ó ditame emitido pola Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial 

de Contas, en sesión celebrada o día 27 de xullo de 2015, do seguinte teor: 

 

Pola Secretaria indícase que, aprobada a proposta da Alcaldía relativa a creación e 

composición das Comisións informativas permanentes na sesión plenaria celebrada o día 6 



 
 
 
 

de xullo de 2015, e achegado polos voceiros dos distintos grupos escrito onde se 

especifica os membros que formaran parte das mesmas, dáse conta da constitución das 

distintas comisións informativas, e da elección do seu presidente, en cumprimento do 

disposto no artigo 125.c) do Regulamento de Organización, funcionamento e réxime 

xurídico das corporacións locais: 

1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, FACENDA E ESPECIAL DE CONTAS: 

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE (5 concelleiros) 

DONA LUZ Mª ABALO PEREZ 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO 

 

Grupo Municipal do PP (4 concelleiros) 

DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL 

D. TOMÁS FOLE DÍAZ 

DONA ROCIO LLOVO DEL RÍO 

DONA ELENA SÚAREZ SARMIENTO 

 

Grupo Municipal de EU (2 concelleiros) 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 

D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO 

 

Grupo Municipal de BNG (1 concelleiro) 

D. XABIER RIOS GONZÁLEZ 

 

Grupo Municipal PDDdG-Somos Maioría (1 Concelleiro) 

D. GASPAR ANTONIO GONZALEZ SOMOZA 

 

Sendo proposta presidenta da mesma, e nomeada como tal Dona Luz Mª Abalo Pérez e o 

resto vogais de dita comisión. 

 

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE: 

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE (5 concelleiros) 

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA LUZ Mª ABALO PEREZ 

DONA SONIA OUTÓN CASAL 

 

Grupo Municipal do PP (4 concelleiros) 

DONA ELENA SUÁREZ SARMIENTO 

D. TOMÁS FOLE DÍAZ 

D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ 

D. ANGEL BENITO PEREZ DORGAMBIDE 

 

Grupo Municipal de EU (2 concelleiros) 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 

DONA MARÍA MOSQUERA LEAL 

 

Grupo Municipal de BNG (1 concelleiro) 



 
 
 
 

DONA MARÍA VILLARONGA CHAZO 

 

Grupo Municipal PDDdG-Somos Maioría (1 Concelleiro) 

D. GASPAR ANTONIO GONZALEZ SOMOZA 

 

Sendo proposta presidenta da mesma, e nomeada como tal Dona Tania García Sanmartín 

e o resto vogais de dita comisión. 

 

3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS E SERVIZOS: 

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE (5 concelleiros) 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA LUZ Mª ABALO PEREZ 

DONA PAOLA MARÍA MOCHALES 

 

Grupo Municipal do PP (4 concelleiros) 

DONA ANA GRANJA GUILLÁN 

D. TOMÁS FOLE DÍAZ 

D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ 

D. ANGEL BENITO PEREZ DORGAMBIDE 

 

Grupo Municipal de EU (2 concelleiros) 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ  

DONA MARÍA MOSQUERA LEAL 

 

Grupo Municipal de BNG (1 concelleiro) 

D. XABIER RÍOS GONZÁLEZ 

 

Grupo Municipal PDDdG-Somos Maioría (1 Concelleiro) 

D. GASPAR ANTONIO GONZALEZ SOMOZA 

 

Sendo proposta presidente da mesma, e nomeado como tal D. Lino Mouriño Santiago e o 

resto vogais de dita comisión. 

 

4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓN, XUVENTUDE E PROMOCIÓN 

ECONÓMICA: 

 

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE (5 concelleiros) 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA LUZ Mª ABALO PEREZ 

DONA SONIA OUTÓN CASAL 

DONA PAOLA MARÍA MOCHALES 

 

Grupo Municipal do PP (4 concelleiros) 

DONA ROCIO LLOVO DEL RÍO 

D. TOMÁS FOLE DÍAZ 

DONA ANA GRANJA GUILLÁN 

DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL 

 



 
 
 
 

Grupo Municipal de EU (2 concelleiros) 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ  

DONA MARÍA MOSQUERA LEAL 

 

Grupo Municipal de BNG (1 concelleiro) 

D. XABIER RÍOS GONZÁLEZ 

 

Grupo Municipal PDDdG-Somos Maioría (1 Concelleiro) 

D. GASPAR ANTONIO GONZALEZ SOMOZA 

 

Sendo proposta presidente da mesma, e nomeado como tal D. Argimiro Serén Mera e o 

resto vogais de dita comisión. 

 

A Comisión queda sabedora 

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

 
6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS NOMEAMENTOS DE REPRESENTANTES DA 
CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS, QUE SEXAN DE COMPETENCIA DO 
PLENO.:  
 
Dáse conta da Proposta da Alcaldía seguinte: 

 
A Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas en sesión celebrada o 

día 27 de xullo de 2015 ditaminou favorablemente a proposta da Alcaldía de nomeamento 

de representantes da Corporación en Órganos Colexiados. 
Pesa a que no Concello se está levando a cabo con total normalidade a xestión dos 

asuntos municipais, faise necesario contar coa constitución das Mesas de Contratación e 

da Xerencia de Urbanismo, para informar por unha banda as ofertas presentadas polos 

contratistas que optan á adxudicación de obras municipais e por outra banda para a 

concesión das licenzas municipais urbanísticas solicitadas polos veciños. 
Dado que en ambos órganos están representados todos os grupos políticos municipais, 

proponse ao Pleno que aprobe a súa constitución tal e como foi ditaminada na Comisión 

Informativa: 

 
MESA DE CONTRATACIÓN: 
A Mesa de Contratación reunirase coa participación de tódolos grupos políticos municipais 

para valorar as ofertas presentadas polos licitadores nos seguintes supostos: 
• Obras por importe superior a 200.000 � 
• Subministros por importe superior a 60.000 � 
• Servizos por importe superior a 60.000 � 
• Xestión dos Servizos Públicos 
Presidente: D. Alberto Paz Varela ou concelleiro/a en quen delegue. 
Vogais ( ademais do/a Secretario/a e Interventor/a): 
(1 concelleiro/a por grupo político municipal) 
-1 representante PSdG-PSOE 
- 1 “ PP 
- 1 “ EU 
- 1 “ BNG 
- 1 “ PDDG-Somos Maioría 



 
 
 
 

 
XERENCIA DE URBANISMO. 
De conformidade co Artigo 8 dos Estatutos (Presidente: D. Alberto Varela Paz) e deberá 

designarse un representante de cada grupo político municipal. 
-1 representante PSdG-PSOE 
- 1 � PP 
- 1 � EU-SON 
- 1 � BNG 
- 1 � PDDG-Somos Maioría 
A composición dos restantes órganos colexiados serán tratados nunha próxima sesión 

plenaria, previo consenso con todos os grupos políticos municipais. 

 
- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que en aras da transparencia están 

representados tódolos grupos políticos municipais (Xerencia de Urbanismo e Mesa de 

Contratación). 
Trátase de dar transparencia e participación a todos os grupos. 

 
- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que non se vai a opoñer que vaian adiante estes 

órganos e poderíanse incluír outros nos que tamén están representados todos os grupos 

políticos municipais. 
Vai votar a favor. 

 
- Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que non van a valorar a proposta e parece 

incrible estar nesta situación, e débese poñer isto a andar. 
Alégralles que se de pluralidade ao Concello e se dea diversidade na Xerencia de 

Urbanismo e Mesa de Contratación. 
Cúmprese a pluralidade e votarán a favor. 

 
- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que dan na clave, hai aquí representación de 

todos os grupos.  
Non se van a opoñer. 

 
- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que hoxe cinco minutos antes do pleno lles dan a 

proposta. 
Escoitan bandazos, danse mostras que se pretende obter o beneplácito dalgún grupo, 

rompe a proporcionalidade, se da a mesma participación a tódolos grupos. 
Non están de acordo coa proposta do Alcalde. Ante unha situación como a actual, se non 

se dan conta que están en minoría. Van por mal camiño.. Pregunta se a cada pleno se vai a 

traer unha folla así, dilatan e demostran falta de diálogo, e lle votan a culpa á oposición. Van 

de fronte a tódolos grupos da oposición. 
Van acelerados e en sentido contrario.  
Non van a votar en contra pero non van a apoiar a proposta. Van a absterse. 

 
- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que os servizos seguen funcionando con 

normalidade, estase coa revisión do campamento e comedor, Campo de Fútbol de Bamio, 

xestións ante a Autoridade Portuaria, Costas. Ao longo de 48 días, hai normalidade na 

xestión da actividade municipal. 
Piden transparencia e participación. O Goberno presenta traballo e propostas. 

 
- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que tamén hai propostas de EU, son tantas as 

propostas do grupo de goberno que os teñen despistados. 



 
 
 
 

Non van a opoñerse. Hai un problema de entendemento, e consideran que non deben 

desagregarse as propostas. 

 
- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que todas as obras citadas pola Sra. García Sanmartín 

estaban en marcha. Reunirse co equipo redactor non é iniciar o PXOM.  
Espera que nas obras en marcha sexan igual de exquisitos que cando estaban na 

oposición. 

 
- Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o goberno foi o único que fixo propostas e fixo moitas 

chamadas para dialogar, e convida a tódalas formacións a sentarse. Poñan día, hora e sitio. 
Ten que haber cesións por ambas partes e ofrecen un pacto que vaia máis aló desta 

lexislatura. 
No Pleno de 2011 o PSOE abstívose na organización municipal, están no grupo de goberno 

facendo moito traballo e continúan co PXOM. 
Estes dous organismo son urxentes poñelos a funcionar. 

 
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 PSdeG-PSOE (8), BNG (2) e Somos Maioría (1) e dez abstencións dos 

membros pertencentes ós membros dos grupos políticos municipais do PP (7) e EU (3) 
ACÓRDASE: Por maioría aprobar a composición dos seguintes órganos: 

 
MESA DE CONTRATACIÓN: 
A Mesa de Contratación reunirase coa participación de tódolos grupos políticos municipais 

para valorar as ofertas presentadas polos licitadores nos seguintes supostos: 
• Obras por importe superior a 200.000 � 
• Subministros por importe superior a 60.000 � 
• Servizos por importe superior a 60.000 � 
• Xestión dos Servizos Públicos 
Presidente: D. Alberto Paz Varela ou concelleiro/a en quen delegue. 
Vogais ( ademais do/a Secretario/a e Interventor/a): 
(1 concelleiro/a por grupo político municipal) 
-1 representante PSdG-PSOE 
- 1 “ PP 
- 1 “ EU 
- 1 “ BNG 
- 1 “ PDDG-Somos Maioría 

 
XERENCIA DE URBANISMO. 
De conformidade co Artigo 8 dos Estatutos (Presidente: D. Alberto Varela Paz) e deberá 

designarse un representante de cada grupo político municipal. 
-1 representante PSdG-PSOE 
- 1 � PP 
- 1 � EU-SON 
- 1 � BNG 
- 1 � PDDG-Somos Maioría 

 

 
Polo Sr. Alcalde indícase que se retiran os asuntos sinalados cos números 7, 8 e 9 da Orde 

do Día do Pleno. 



 
 
 
 

 

 
7.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO ESTABLECEMENTO DE RETRIBUCIÓNS AO 
ALCALDE, CONCELLEIROS DELEGADOS E DETERMINACIÓN DE NÚMERO, 
CARACTERÍSTICAS E RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL EVENTUAL.:   
 

Retirado da Orde do día. 

 

 
8.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPAIS.:   
 

Retirado da Orde do Día. 

 

 
9.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS INDEMNIZACIÓNS EN CONCEPTO DE 
ASISTENCIAS POLA CONCORRENCIA EFECTIVA ÁS SESIÓNS DOS ÓRGANOS 
COLEXIADOS DA CORPORACIÓN.:   
 

Retirado da Orde do Día. 

 

 
10.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 
02/CF/2015 CON DESTINO A OBRAS DE MELLORA DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. 
:  Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó ditame emitido pola Comisión Informativa de 

Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de xullo de 2015, 

do seguinte teor: 

 

 

Dáse conta da Memoria-Proposta da Alcaldía, do teor seguinte: 

 

MEMORIA-PROPOSTA DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA XUSTIFICATIVA DO 
EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE DO FINANCIAMENTO AFECTADO Nº 
02/CF/2015 PROCEDENTE DO PRESTAMO Nº2015/1/313110 CONCERTADO NO 
EXERCICIO 2015 E DA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO Nº 2006/1/48910. 
 

Mediante Providencia da Alcaldía de data 22 de xullo de 2015 incóase o seguinte 

expediente: 

 

1.- Expediente Nº 02/CF/2015 de cambio de finalidade do financiamento afectado 

procedente da operación de préstamo a longo prazo Nº 2015/1/313110 concertada no 

exercicio 2015 e afecta ao Anexo de investimentos 2015, así como da operación de 

préstamo nº 2006/1/48910 afecta á obra Nº 01/06/2006,  por un importe global de  

22.298,08€ para atender o gasto derivado dos seguinte Proxecto: 

 

APLICACIÓN 
Nº 
OBRA Denominación IMPORTE/€ 

341-62300 37 

MELLORA DE 

INSTALACIONS 

DEPORTIVAS MUNICIPAIS 10.000,00 



 
 
 
 

341-62200     12.298,08 

    TOTAL 22.298,08 
 

Se trata de gastos específicos e determinados que non poden demorarse ata o próximo 

exercicio posto que se trata de actuacións que se consideran indispensables para manter 

nun correcto estado as instalación do pavillón de Guillán, os vestiarios do C.F. A Lomba e 

os aseos do C.F Vilaxoan; esta última actuación xa estaba prevista pero considerase máis 

operativo unificar todo o financiamento nun único proxecto. 

Posto de manifesto mediante informe de Intervención adxunto ó expediente (Ref. CV- 

209/2015), que si se desiste da execución dos proxectos Nº01/06/2006, Nº 01/26/2015 e 

Nº 01/29/2015 existirán excesos de financiamento con cargo ao préstamo 

Nº2015/1/313110 e o préstamo Nº 2006/1/48910 por importe global de 22.298,08 euros. 

Esta Alcaldía, co obxecto de atender ás actuacións anteriormente descritas propón ó Pleno 

da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
PRIMEIRO: Desistir expresamente da execución total dos seguintes proxectos: 

Pro. Eco. Proyecto 
Créditos 
Consignados 

Créditos 
Gastados 

Créditos 
Dispoñibles 

341 62200 

2015 2 OBRA 

29 20.000,00 9.756,18 10.243,82 

341 63200 

2015 2 OBRA 

26 10.000,00 0,00 10.000,00 

341 63200 2006 2 OBRA 6 2.054,26 0,00 2.054,26 

    

CAMBIO 
FINALIDADE     22.298,08 

SEGUNDO: Aprobar o expediente Nº 02/CF/2015 de modificación de finalidade do 

financiamento afectado por importe de 22.298,08 euros, segundo o detalle que consta na 

providencia de Alcaldía, para atender o gasto derivado do seguinte Proxecto: 

APLICACIÓN 
Nº 
OBRA Denominación IMPORTE 

FINALIDADE 
QUE SE 
MODIFICA PRESTAMO  

341-62300     10.000,00 

ACOND. ASEOS 

CAMPO FUTBOL 

VILAXOAN 10.000,00 

341-62300 37 

MELLORA DE 

INSTALACIONS 

DEPORTIVAS 

MUNICIPAIS 12.298,08 

CONSTRUCCIÓN 

PELDAÑOS 

CAMPO DE 

FUTBOL A 

LOMBA 10.243,82 

        

ACOND. CAMPO 

FUTBOL 

MANUEL 

JIMENEZ-OBRA 

27/06 2.054,26 

  TOTAL   22.298,08   22.298,08 

TERCEIRO: Modificar o Anexo de Investimentos 2015, que deberá incorporar o  seguinte 

proxecto co detalle que de seguido se indica: 

APLICACIÓN Nº OBRA Denominación IMPORTE/€ 

341-62300 37 

MELLORA DE INSTALACIONS 

DEPORTIVAS MUNICIPAIS 10.000,00 

341-62200     12.298,08 

    TOTAL 22.298,08 

O ALCALDE  



 
 
 
 

Asdo/. Alberto Varela Paz 

 

- O Sr. Fole Díaz pregunta os motivos do expediente, sendo explicados polo Sr. Serén 

Mera, así como pola Interventora. 

 

 

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

 

VOTACIÓN: 

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

 

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

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 

 

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

cambio de finalidade nº 02/CF/2015 con destino a obras de mellora en instalación 

deportivas. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que se trata de rematar as obras en instalacións 

deportivas de Faxilde e Guillán. As pistas de FEXDEGA non puideron ir a Guillán polo mal 

estado. En Faxilde houbo que facer algunha actuación. Existe a necesidade de acometer 

esa obra, hai que comprar unha nova pista para Guillán, de aí os cambios de finalidade. 

É unha obra necesaria.  

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que unha vez estudado o expediente entende 

que se debe levar adiante e votará a favor, e que se fagan canto antes. 

Sinala que non conta cos orzamentos de 2015 e débense incluír na páxina web. 

 

- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que entenden a necesidade das obras. Pediron un 

informe sobre as instalacións deportivas que non recibiron dende a anterior lexislatura. 

O BNG votará a favor. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que non dubidan da importancia das obras, pero 

débense buscar orzamentos para cuestións mais prioritarias como é a educación e 

reparación de centros educativos, e débense buscar partidas. 

 

- Intervén a Sra. Suárez Sarmiento dicindo que o PP vai apoiar a iniciativa e non quedaba 

claro o destino na Comisión Informativa. 

Van a apoiar o expediente. 

 

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

  

VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos concelleiros presentes no pleno (21 de 21) 

  

ACÓRDASE: Aprobar o expediente de cambio de finalidade nº 02/CF/2015 con destino a 

obras de mellora en instalación deportivas e: 

 

PRIMEIRO: Desistir expresamente da execución total dos seguintes proxectos: 

Pro. Eco. Proyecto 
Créditos 
Consignados 

Créditos 
Gastados 

Créditos 
Dispoñibles 

341 62200 2015 2 OBRA 20.000,00 9.756,18 10.243,82 



 
 
 
 

29 

341 63200 

2015 2 OBRA 

26 10.000,00 0,00 10.000,00 

341 63200 2006 2 OBRA 6 2.054,26 0,00 2.054,26 

    

CAMBIO 
FINALIDADE     22.298,08 

SEGUNDO: Aprobar o expediente Nº 02/CF/2015 de modificación de finalidade do 

financiamento afectado por importe de 22.298,08 euros, segundo o detalle que consta na 

providencia de Alcaldía, para atender o gasto derivado do seguinte Proxecto: 

APLICACIÓN 
Nº 
OBRA Denominación IMPORTE 

FINALIDADE 
QUE SE 
MODIFICA PRESTAMO  

341-62300     10.000,00 

ACOND. ASEOS 

CAMPO FUTBOL 

VILAXOAN 10.000,00 

341-62300 37 

MELLORA DE 

INSTALACIONS 

DEPORTIVAS 

MUNICIPAIS 12.298,08 

CONSTRUCCIÓN 

PELDAÑOS 

CAMPO DE 

FUTBOL A 

LOMBA 10.243,82 

        

ACOND. CAMPO 

FUTBOL 

MANUEL 

JIMENEZ-OBRA 

27/06 2.054,26 

  TOTAL   22.298,08   22.298,08 

TERCEIRO: Modificar o Anexo de Investimentos 2015, que deberá incorporar o  seguinte 

proxecto co detalle que de seguido se indica: 

APLICACIÓN Nº OBRA Denominación IMPORTE/€ 

341-62300 37 

MELLORA DE INSTALACIONS 

DEPORTIVAS MUNICIPAIS 10.000,00 

341-62200     12.298,08 

    TOTAL 22.298,08 

 

 
11.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE Nº 
03/CF/2015 CON DESTINO A ADQUISICIÓN DE TERREOS CAMPO DE FÚTBOL DE 
BAMIO.: Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó ditame emitido pola Comisión Informativa de 

Economía, Facenda e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de xullo de 2015, 

do seguinte teor: 

 
Dáse conta de Memoria-Proposta da Alcaldía, do seguinte teor: 

 
MEMORIA-PROPOSTA DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA XUSTIFICATIVA DO 
EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINALIDADE DO FINANCIAMENTO AFECTADO Nº 
03/CF/2015 PROCEDENTE DO PRESTAMO Nº 2006/1/48910 CONCERTADO NO 
EXERCICIO 2006. 
 
Mediante Providencia da Alcaldía de data 22 de xullo de 2015 incóase o seguinte 

expediente: 
1.- Expediente Nº 03/CF/2015 de cambio de finalidade por importe de 13.664,80€, do 

financiamento afectado procedente da operación de préstamo a longo prazo Nº 



 
 
 
 

2006/1/48910 concertada no exercicio 2006, co fin de atender o gasto derivado do seguinte 

Proxecto: 

Ano Tipo Nº Denominación Gastos Previstos 

2015 OBRA 38 
ADQUISICION TERREOS PARA CAMPO DE

FUTBOL DE BAMIO 13.664,80 
Se trata de gastos específicos e determinados para os que non existe crédito no vixente 

Orzamento da Corporación e que non poden demorarse ata o próximo exercicio posto que 

é indispensable a adquisición de ditos terreos para poder executar a obra Nº 05/13/2014 

denominada �AMPL.EXPLANADA E ADEC. DO CONTORNO CAMPO FUTBOL BAMIO�, que 

se atopa financiada polo PUSIM 1/2014 de Deputación Provincial. 
Tendo en conta que este equipo de goberno considera prioritaria e urxente a adquisición 

destes terreos xa que do contrario non poderá executarse en prazo o proxecto Nº 

05/13/2014, denominado �AMPL.EXPLANADA E ADEC. DO CONTORNO CAMPO FUTBOL 

BAMIO� e perderase a subvención concedida para a súa financiación pola Deputación 

Provincial, o cal resultaría prexudicial para os intereses municipais. 
Posto de manifesto mediante informe de Intervención adxunto ó expediente (Ref. CV- 

210/2015), que si se desiste da execución do proxecto Nº01/05/2006 existirán excesos de 

financiamento con cargo ao préstamo Nº2006/1/48910 por importe de 39.156,37euros dos 

que podería dispoñerse. 
Esta Alcaldía, co obxecto de atender ao compromiso anteriormente descrito e sen prexuízo 

de que máis adiante se retome a execución do proxecto de ampliación do Centro Socio-

Cultural de Carril, propón ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
PRIMEIRO: Desistir parcialmente da execución do seguinte proxecto: 

Pro. Eco. Proxecto 
Créditos 
Consignados 

Créditos 
Dispoñibles 

334 62200 
2006 2 OBRA

5 39.156,37 39.156,37 

  
CAMBIO 
FINALIDADE     13.664,80 

SEGUNDO: Aprobar o expediente Nº 03/CF/2015 de modificación parcial de finalidade do 

financiamento afectado por importe de 13.664,80 euros, segundo o detalle que consta na 

providencia de Alcaldía, para atender o gasto derivado do seguinte Proxecto: 

APLICACIÓN 
Nº 
OBRA Denominación IMPORTE 

FINALIDADE QUE SE
MODIFICA 

PRESTAMO 
2006/1/48910 

341-60000 38 

ADQUISICIÓN 

TERREOS CAMPO DE

FUTBOL DE BAMIO 13.664,80 

AMPLIACION CENTRO

SOCIO-CULTURAL DE

CARRIL-OBRA 020/2006 13.664,80 

  TOTAL   13.664,80  13.664,80 
TERCEIRO: Modificar o Anexo de Investimentos 2015, que deberá incorporar o seguinte 

proxecto co detalle que de seguido se indica: 

Ano Tipo Nº Denominación Gastos Previstos 

2015 OBRA 38 

ADQUISICION TERREOS

PARA CAMPO DE FUTBOL

DE BAMIO 13.664,80 
Vilagarcía de Arousa, 22 de xullo de 2015. 
O ALCALDE  
Asdo.: Alberto Varela Paz 

 

 
Polo Sr. Fole Díaz pregúntase se existe informe técnico de valoración dos terreos. 



 
 
 
 

 
A seguir sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 

 
VOTACIÓN: 
Os/as representantes do grupo municipal do PSdeG-PSOE informan favorablemente. 
As/os representantes dos grupos municipais do PP, EU, BNG e Somos Maioría din que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstense. 
En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación do expediente de 

cambio de finalidade nº 03/CF/2015, con destino a adquisición de terreos Campo de Fútbol 

de Bamio. 

 
- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que hai una subvención da Deputación de 

Pontevedra para o Campo de Fútbol de Bamio e se compran terreos para garantir a 

dimensión do campo. O informe técnico de Urbanismo é favorable á valoración. A 

execución remata a final do ano 2015. E una obra necesaria para a práctica deportiva. O 

expediente está a disposición dos grupos políticos municipais.  

 
-Intervén o Sr. González Somoza dicindo que entendemos a urxencia polo que parece ser 

un erro de xestión do goberno anterior, e procede dunha partida de 2006. E tamén débense 

solucionar os problemas do Campo de Berdón e arredores.  

 
-Intervén o Sr. Ríos González dicindo que entende a urxencia pois hai tempo que levan 

reclamando as obras os veciños e esta en perigo a subvención. 
Foi un despropósito de xestión da anterior Corporación e se trata de salvar esas obras e de 

non executarse poden hipotecar a liga. 
Apoian o tema e quixeran hoxe o compromiso de que se habilite una partida para contar 

con ese Centro en Carril e o seu arranxo. 

 
-Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que hai esa dotación presupostaria do 2006 pero 

este asunto é un erro de xestión dese proxecto, non se apuraron os trámites para adxudicar 

esta obra e débense valorar as obras para o Centro Cultural de Carril.- Fai incidencia da 

necesidade de incrementar as contías para as emerxencias sociais, e débese atender e 

buscar partidas.  

 
-Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que se dixeron varias causas que non son correctas, 

acertouse antes en poñer en marcha este proxecto. Cando o BNG fala do despropósito de 

xestión, pero cando eles gobernaron co Plan E, nunca miraron para Bamio ou Carril. 

Tíñamos un proxecto inicial aprobado, comézase a falar con propietarios e hai voces 

positivas a unha colaboración , despois conséguense 90.000,00� da Deputación para 

ampliar o proxecto do campo de Bamio, falouse co club e cos propietarios a custe cero. 

Agora ofrecen 13.000,00 � é fácil xestionar así. Vamos a apoialo. Seguimos dicindo que non 

se boten para atrás máis obras do PP. Hai case 1 millón de euros sen dispoñer. 

 
- Intervén a Sr. García Sanmartín dicindo que os veciños de Bamio teñen cara de estupor. A 

Concelleira de Urbanismo tivo reunión coa anterior (Ana Granja) e non se fixera nada no 

tema dos terreos. A Deputación cambiou de mans, non vai ser a prioridade da Deputación 

campos de fútbol artificial, e non haberá fondos de libre disposición do Presidente. Os 

Concellos saberán de canto van poder dispoñer no mes de outubro.  

 
- Intervén o Sr. Ríos González dicindo que a valoración de nefasto a fixo Louzán. 



 
 
 
 

 
-Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que a auténtica palabra é deixadez do PP, non 

erro, pois se afecta ó Club de Fútbol, e Louzán amosou sorpresa pola tardanza na 

contratación. 

 
-Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que se chama deixadez a conseguir 475.000,00� para o 

campo de fútbol de Bamio, os proxectos infórmanse polos técnicos da Deputación e 

despois se aproba, Non houbo deixadez, houbo xestión. Estamos expectantes co novo 

goberno da Deputación. 

 
-Intervén o Sr. Alcalde dicindo que houbo proliferación de campos de fútbol, antes dun 

proxecto hai que ter os terreos e agradece aos veciños é ó club deportivo á paciencia. 

Fixemos un esforzo para levalo a cabo.  

 
Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 
VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos concelleiros presentes no pleno (21 de 21). 
ACÓRDASE: Aprobar o expediente de cambio de finalidade nº03/CF/2015 con destino á 

adquisición de terreos campo de fútbol de Bamio e: 
PRIMEIRO: Desistir parcialmente da execución do seguinte proxecto: 

Pro. Eco. Proxecto 
Créditos 
Consignados 

Créditos 
Dispoñibles 

334 62200 
2006 2 OBRA

5 39.156,37 39.156,37 

  
CAMBIO 
FINALIDADE     13.664,80 

SEGUNDO: Aprobar o expediente Nº 03/CF/2015 de modificación parcial de finalidade do 

financiamento afectado por importe de 13.664,80 euros, segundo o detalle que consta na 

providencia de Alcaldía, para atender o gasto derivado do seguinte Proxecto: 

APLICACIÓN 
Nº 
OBRA Denominación IMPORTE 

FINALIDADE QUE SE
MODIFICA 

PRESTAMO 
2006/1/48910 

341-60000 38 

ADQUISICIÓN 

TERREOS CAMPO DE

FUTBOL DE BAMIO 13.664,80 

AMPLIACION CENTRO

SOCIO-CULTURAL DE

CARRIL-OBRA 020/2006 13.664,80 

  TOTAL   13.664,80  13.664,80 
TERCEIRO: Modificar o Anexo de Investimentos 2015, que deberá incorporar o seguinte 

proxecto co detalle que de seguido se indica: 

Ano Tipo Nº Denominación Gastos Previstos 

2015 OBRA 38 

ADQUISICION TERREOS

PARA CAMPO DE FUTBOL

DE BAMIO 13.664,80 

 

 

 
12.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL DE EU SOBRE UN PLAN URXENTE DE ACCIÓN SOCIAL DO 
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA.: Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó ditame 

emitido pola Comisión Informativa de Benestar Social e Igualdade, en sesión celebrada o 

día 27 de xullo de 2015, do seguinte teor: 

 



 
 
 
 

Dáse conta da Moción presentada polo Grupo Municipal de EU coa data de 20 de xullo de 

2015, do seguinte teor: 
D. Jesús López Rodríguez, Dª María Mosquera Leal e D Juan M. Fajardo Recouso, en nome 

e representación do Grupo Municipal de Esquerda Unida- Son no Concello de Vilagarcía, 

mediante a presente veñen a presentar a seguinte MOCIÓN “Plan Urxente de Acción 
Social do Concello de Vilagarcía” en base a seguinte consideración de motivos: 
A actividade política é entre outras cousas unha cuestión de prioridades, polo que parece 

necesario establecer aquelas cuestión inaprazables nas decisión do Goberno Local: a 

atención ás persoas é a garantía dunha vida digna para todos e todas, debe ser polo tanto 

a prioridade política do conxunto da Corporación. É por iso que elaboramos esta proposta 

de medidas concretas urxentes, para facilitar a vida dos nosos veciños e veciñas. 
Debemos recordar que Vilagarcía mantén un 30,3% da súa poboación en risco de 
exclusión, que abordamos un mercado laboral que é incapaz de dar traballo os 4.536 

desempregados rexistrados, dos que preto de 2300 non cobran ningún tipo de prestación, 

e unicamente atendemos mediante a RISGA a 250 persoas no conxunto do Concello. Estes 

datos demostran a urxencia de adoptar medidas que paren a sangría de perda das 

condicións dignas de vida da nosa xente. 
Compre polo tanto un plan social urxente de carácter integral que contemple a atención ás 

persoas que non teñen ningún tipo de ingreso, que facilite a alimentación dos nosos 

menores e garanta o dereito a vivenda como elementos fundamentais da nosa acción 

social.  
Por iso incluímos un plan de obradoiros infantís de carácter estival que poida dar unha 

dobre atención, por unha banda facilitar a conciliación laboral e familiar mediante 

programas de animación cultural descentralizados, e por outra que garantan o acceso a 

alimentación daqueles que poidan estar en risco, incluíndo no programa a realización do 

almorzo nos propios obradoiros. Estes obradoiros estarán dotados de prazas suficientes 

descentralizadas, é dicir no maior número de parroquias posibles, e serán de balde para as 

persoas e familias con menos recursos. O resto dos interesados deberán abonar unha 

cantidade en relación os seus ingresos e patrimonio. 
Ademais, unha cidade onde non se garante o acceso a vivenda, onde os bancos e caixas 

exercen a usura namentres impagan taxas e impostos municipais, que ten máis de 4.500 

vivendas baleiras, debe e pode articular mecanismos que permitan que ningunha familia se 

quede sen vivenda. Precisamos unha política de vivenda pública e presión municipal ós 

bancos para que non se produza nin un so novo desafiuzamento no noso Concello. 

Vilagarcía debe proclamarse vila libre de desafiuzamentos, polo que propoñemos un 

programa de negociación cos bancos para dotar ao concello de vivendas para aluguer e 

uso social, así como a ruptura de calquera relación económicas coas entidades que 

exerzan algún tipo de �despexos� de vivenda habitual. 
Por último debe realizarse algún mecanismo de apoio económico directo para todos 

aqueles que non teñen ingresos. Coñecemos o atraso na concesión da Renda de 

Integración Social de Galicia, que condena aos solicitantes a esperar máis de 9 meses para 

recibir o primeiro abono, meses que deben ser cubertos dalgún xeito polo Concello xa que 

as familias poden estar en lista de espera, pero non poden esperar para comer nin atender 

as súas necesidades básicas. Debemos aproveitar, ademais, a época estival para articular 

un Plan de Axuda Social contra a Pobreza Enerxética que sofren moitos veciños do noso 

pobo. O novo modelo de represión social, polo que as compañías eléctricas condenan ao 

sufrimento á nosa xente, impiden que as persoas afectadas iluminen e quenten os seus 

fogares no inverno polo elevado custe das enerxías. Este plan por tanto debe incluír a 

prohibición de cortar o subministro de auga en Vilagarcía a calquera familia que non o poida 

pagar por estar en situación de necesidade económica. 



 
 
 
 

Calquera goberno decente, debera ter este tipo de accións entre as prioritarias, 

esquecendo a súa situación política e retributiva ata ter posto en marcha as medidas 

encamiñadas a xeneralizar o benestar entre os veciños e veciñas e non so entre uns 

poucos, os feitos pero tamén as formas e os xestos determinan a condición política. É polo 

tanto hora non so de facer un xesto, senón de tomar decisión que contribúan o benestar 

dos administrados por este Concello. 
Por todo o exposto propoñemos ao pleno da Corporación a aprobación das seguintes 

medidas 
O Pleno do Concello de Vilagarcía insta ao Goberno local a adoptar un Plan Urxente de 

Emerxencia Social que contemple e desenvolva as seguintes medidas durante os 50 

primeiros días de mandato: 
Primeiro.- Elaborar unha Renda de Inclusión de carácter municipal que permita axudar ás 

familias que non teñen acceso á RISGA ou aquelas que están en lista de espera para recibir 

os primeiros pagos da mesma, establecendo un orzamento inicial de 241.000� e 

elaborando un regulamento consensuado entre toda a Corporación para a execución da 

mesma.  
Segundo.- Implementar un programa de conciliación estival no conxunto do Concello, de 

forma descentralizada, que contemple a realización de actividades lúdicas, deportivas e 

culturais en tódalas parroquias do Concello de forma que se oferten o número de prazas 

necesarias e que inclúan a realización do xantar e un modelo de pago proporcional aos 

ingresos das familias, respectando a máxima de quen non ten non paga.  
Terceiro.- Establecer de forma inmediata unha negociación coas entidades bancarias que 

operan no Concello para a realización dun plan de vivenda social municipal que realoxe a 

tódalas familias que no poidan ter garantido unha vivenda, e que posicione ó noso concello 

como concello libre de desafiuzamentos, rompendo calquera relación 
económica con calquera entidade que non se comprometa a colaborar e impedir os 

�despexos� na nosa vila. 
Cuarto.- Realizar un programa dotado suficientemente para a realización de bonos de 

axuda para erradicar a pobreza enerxética e que inclúa un bono cultural para o acceso ao 

ocio en carácter de igualdade para toda a veciñanza, bono de acceso a instalacións 

deportivas ou actividades en clubs deportivos. 

 
Pola Secretaria exponse que de non producirse cambios na Moción informará o apartado 

1º da mesma. 

 
Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 
 
VOTACIÓN: 
Os/as representantes dos grupos municipais de EU e Somos Maioría informan favorablemente. 
 
As/os representantes dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, PP e BNG, din que se manifestarán 

no Pleno e polo tanto abstense. 
 
En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a moción do grupo municipal de EU sobre 

un plan urxente de acción social do Concello de Vilagarcía de Arousa. 
 
Dáse conta do informe emitido ao respecto pola Secretaria e Interventora en relación co 

apartado 1º da moción. 

 
-Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que o Apartado 1º vai ser retirado e vaise a dar 

unha nova redacción. É certo que esta lexislación que se menciona ven derivada da 



 
 
 
 

modificación do art. 135 da Constitución Española, se ben non podemos crear novos 

servizos, debemos buscar outra saída. E pedimos o apoio dos restantes grupos para os 

apartados 2º, 3º e 4º..  

 
-Intervén o Sr. González Somoza dicindo que se manifestaron no seu momento por primar 

as políticas sociais, a aposta é firme, hai que aumentar os recursos económicos, e vai votar 

a favor da Moción.  
-Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que levan este tema dende o BNG cunha maior 

preocupación e débese darlle unha atención ós nosos veciños polo desemprego en 

Vilagarcía e están a favor independentemente do informe, e son decisións políticas e estaría 

ben atopar outras fórmulas para o tema do RISGA, ve correcto o tema do desafiuzamento e 

deixar de falar con eses bancos, e favorecer á veciñanza.  

 
-Intervén a Sra. Suárez Sarmiento dicindo que os datos da moción son do ano 2013, e a 

situación mellorou, non é correcto o dato do paro, o retraso do RISGA son 3 meses, o 

Concello ten axudas de emerxencia social, o PP incrementou un 33% as axudas de 

emerxencia e un 55% o orzamento de Servizos Sociais. Non dispón de documentación dos 

comedores e houbo Xunta de Portavoces pero non nos chegou a Convocatoria, non 

coñece as bases nin o expediente do comedor. Tramitáronse 240 expedientes de 

emerxencia social de xaneiro a xuño deste ano, pensaban votar en contra da moción pois é 

moi parecida á que presentou E.U. en marzo de 2015, pero van absterse.  

 
-Intervén a Sr. García Sanmartín dicindo que estaba convocada nos medios de 

comunicación a reunión e ademais convocouse persoalmente.  
O baremo é o mesmo que o do campamento 
Os concellos con nenos de 20.000 habitantes teñen que ir ás Deputacións. Os traballadores 

sociais piden contratar técnicos para os Concellos, e se iniciaron os trámites para contratar 

1 traballador social no Concello. A Xunta de Galicia tarda entre 6 a 9 meses pola resolución 

do RISGA. Incrementaremos ao persoal. Falan do campamento de verán na Moción e o 

próximo ano se fará con actividades lúcidas e culturais e comedor, o PP deixou o 

campamento de verán para nenos entre 3 a 7 anos. O vindeiro ano ampliarase a idade e 

ofertaranse conxuntamente campamento e comedor. 
Votarán a favor da Moción. 

 
-Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que isto é unha moción cunha redacción escrita, 

cos últimos datos e pode haber algúns parados menos, pero o PP recoñecía 240 

expedientes de emerxencia de xaneiro a xuño de 2015. Retiran o apartado 1, para 

reformulalo nas axudas de emerxencia. 
A Xunta de Galicia vai a desafiuzar unha familia en Vilagarcía. O Concello de Vilagarcía 

bloqueoulle unha conta a unha persoa en situación de risco de exclusión social, as 

entidades financeiras e empresas débenlle cartos ao Concello. Débense descentralizar as 

actividades. Son 9 meses de media para a RISGA na Xunta de Galicia e pedimos que haxa 

un soporte vital mínimo. Redactaremos unha nova proposta. 

 
-Intervén a Sr. Suárez Sarmiento dicindo que hai imprecisións dos datos pois son de 2013. 

En aras da transparencia a Sra. García Sanmartín convoca aos grupos despois de poñer en 

marcha o funcionamento do campamento. O ano pasado convocouse antes da Xunta de 

Goberno Local. E un comedor de conciliación, e para os pais con ingresos.  

 



 
 
 
 

-Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o grupo do P.S. de G-PSOE vai a apoiar a proposta pois 

son accións que se están facendo e se fixo en pouco prazo o comedor escolar. No 

programa electoral figura romper relacións cos bancos que executen desafiuzamentos.  

 
Sometida a votación a moción polo Sr. Alcalde, coa exclusión do apartado primeiro, dá o 

seguinte resultado: 
VOTACIÓN.- Con quince votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos 

municipais do PSOE, EU, BNG E SOMOS, e sete abstencións dos membros pertencentes 

ao grupo político municipal do PP.  
ACÓRDASE: Aprobar a moción presentada polo Grupo Político Municipal de EU sobre un 

Plan urxente de acción social do Concello de Vilagarcía de Arousa, excluíndo o apartado nº 

1 da mesma, e en consecuencia: 

 
O Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa insta ao goberno local a adoptar un plan 

urxente de emerxencia social que contemple e desenvolva as seguintes necesidades 

durante os 50 primeiros días de mandato. 
- Implementar un programa de conciliación estival no conxunto do Concello, de forma 

descentralizada, que contemple a realización de actividades lúdicas, deportivas e culturais 

en tódalas parroquias do Concello de forma que se oferten o número de prazas necesarias 

e que inclúan a realización do xantar e un modelo de pago proporcional aos ingresos das 

familias, respectando a máxima de quen non ten non paga.  
- Establecer de forma inmediata unha negociación coas entidades bancarias que operan no 

Concello para a realización dun plan de vivenda social municipal que realoxe a tódalas 

familias que no poidan ter garantido unha vivenda, e que posicione ó noso concello como 

concello libre de desafiuzamentos, rompendo calquera relación 
económica con calquera entidade que non se comprometa a colaborar e impedir os 

�despexos� na nosa vila. 
- Realizar un programa dotado suficientemente para a realización de bonos de axuda para 

erradicar a pobreza enerxética e que inclúa un bono cultural para o acceso ao ocio en 

carácter de igualdade para toda a veciñanza, bono de acceso a instalacións deportivas ou 

actividades en clubs deportivos. 

 

 

 
13.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL DE EU SOBRE A CULTURA LOCAL E GALEGA NAS FESTAS 
PATRONAIS.: Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó ditame emitido pola Comisión Informativa 

de Benestar Social e Igualdade, en sesión celebrada o día 27 de xullo de 2015, do seguinte 

teor: 

 
Dáse conta da Moción presentada polo grupo municipal de EU coa data de 20 de xullo de 

2015, do seguinte teor: 

 
D. Jesús López Rodríguez, Dª María Mosquera Leal e D Juan M. Fajardo Recouso, en nome 

e representación do Grupo Municipal de Esquerda Unida- Son no Concello de Vilagarcía, 

mediante a presente veñen a presentar a seguinte MOCIÓN “Cultura local e galega nas 
festas patronais” en base a seguinte consideración de motivos: 
Vilagarcía de Arousa é unha cidade cun alto índice de paro e na que os máis novos non 

teñen futuro. A industria cultural, a gran denostada no noso país, é un motor de emprego 

que pode xerar moitos postos de traballo na nosa vila. Contamos na nosa cidade con 



 
 
 
 

promotores musicais, bandas de música de todos os estilos, artistas plásticos, xente do 

teatro e as artes escénicas, produtores audiovisuais e numerosas asociacións culturais que 

levan moitos anos desenvolvendo unha actividade cultural. 
As festas patronais son unha gran oportunidade para apoiar e impulsar a todos estes 

colectivos que loitan día a día por manter a súa actividade e que co respaldo do seu 

Concello e os seus veciños e veciñas poderían xerar postos de traballo e riqueza tanto en 

Vilagarcía coma na comarca. 
Sen embargo, este obxectivo ten que vir baseado tamén nos principios da xustiza e o rigor, 

polo que todos os procesos deben ser transparentes e públicos, favorecendo dunha 

maneira proporcional a todos os axentes culturais e aos provedores que se contraten. 
O Pleno do Concello de Vilagarcía insta ao Goberno local a adoptar as seguintes medidas 

de cara á planificación das festas de San Roque: 
Primeiro.- Transparencia total na publicación de ofertas de contratación de servizos 

para as diferentes actividades nas festas de San Roque, facendo públicas tamén as 

decisión do Goberno e os motivos da selección. 
Segundo.- Que o 40% do orzamento adicado ás festas de San Roque sexa investido 
en cultura local e galega, dando prioridade ós artistas e bandas/grupos locais. 
Terceiro.- Que a selección do programa teña en conta as diferentes disciplinas: 

cinema, música, arte, teatro, etc, facendo das festas un escaparate do noso potencial e 

dando a oportunidade a todos os axentes do sector de participar. 
Cuarto.- Que se fagan públicos os cobros ás atraccións e postos ambulantes que 

veñen á vila a prestar os seus servizos e eses ingresos sirvan para financiar as festas, de tal 

maneira que se aforre o máximo para dedicar orzamento a outras partidas. 

 
Non habendo intervencións, sométese este asunto a votación co seguinte resultado: 
 
VOTACIÓN: 
Os/as representantes dos grupos municipais de EU e Somos Maioría informan favorablemente. 
 
As/os representantes dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, PP e BNG, din que se manifestarán 

no Pleno e polo tanto abstense. 
 
En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a moción do grupo municipal de EU sobre 

a cultura local e galega nas Festas Patronais. 
 

 

-Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que a Cultura é un elemento xerador de 

emprego e riqueza, as festas poden ser un elemento de atracción. Plantexanse a 

miúdo reparos pola Interventora a contratación das festas e por desgraza a cultura 

depende no concello do gusto da Concelleira de Cultura. A contratación debe ser 

transparente, e debe dedicarse un porcentaxe á cultura local, antes unha empresa 

de Padrón manexaba os postos ambulantes, nos Concellos serios se someten a 

concurso, o anterior Goberno o cobro facíao Protección Civil, e debe facelo o 

departamento de Intervención, e sufragar con ese diñeiro as festas. Deben 

participar os axentes culturais. 

-Intervén o Sr Somoza González dicindo que presentaron un programa electoral 

valorando os talentos do noso pais e a nosa vila, e vai apoiar a Moción. Deben 

particpar os entes culturais de Vilagarcia e debe ser un punto de apoio á lingua 

galega. 



 
 
 
 

-Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que defenden a cultura local galega, 

Vilagarcía é unha cidade de vangarda en diferentes disciplinas, debe ser máis do 

40% en cultura local e galega. Avogan por esa aposta e débese ensaiar de balde 

nos locais de ensaio. 

-Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que non hai falta de transparencia, teñen as 

facturas en Intervención. En Santa Rita cobraron os postos dous funcionarios do 

Concello. As corais das misas cantadas son de Vilagarcía, si se fomentan ós grupos 

locais, tamén se se van a pagar misas cantadas. As festas é un tema do grupo de 

goberno e os grupos importantes poden ser locais ou non, e non van apoiar a 

moción, van absterse. 

Que o goberno decida, e por último sinala que a Sra.Tania non despediu aos pais 
da Galiña Azul. 
 

-Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que recibiron aos pais da Galiña Azul en 

dúas ocasións e que pregunte Rocio se se senten maltratadas agora ou antes, os 

pais da Galiña Azul, o Pedroso, etc. O grupo socialista apoia a moción e inclúe 

tamén as festas de Santa Rita xunto coas de San Roque. Nós destinamos en torno 

ao 70% e 80% do presuposto das festas para empresas e grupos locais e galegos. 

Están a favor do concurso para as festas.  

-Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que si aceptan a emenda do P.S. de G-

PSOE. 

-Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que o PP está preocupado de se van a ir ás 

misas cantadas. Gustaríalle que ningún prezo público vaia para as misas cantadas, 

non van a ir á igrexa.O Alcalde non ten que render pleitesía á igrexa. Aceptamos a 

emenda das dúas festas. 

Non temos detallado como se cobraron os postos ambulantes en man e a través da 

conta na anterior corporación. Débese facer un concurso no futuro para a 

contratación das festas. 

 

Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que o Sr. Fajardo non consulta, non acode aos 

departamentos municipais, ese traballo de deputado faille difícil acudir ao Concello, 

faille dicir incorreccións, o anterior goberno cambiou a forma do cobro dos postos. 

Aprobou unha ordenanza que establecía cando, como e onde. 

Respecto ao 40% comprobarase cando se puido facer, se contrataron sempre 

grupos locais.  

 

-Intervén o Sr. Alcalde dicindo que apostan pola transparencia.  

 
Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 
VOTACIÓN.- Con 14 votos a favor con emenda dos membros pertencentes ós grupos 

políticos municipais do PSOE, EU, BNG E SOMOS MAORIA, 7 abstencións dos membros 

pertencentes ao grupo político municipal do PP. 

 
ACÓRDASE: Por maioría aprobar a moción presentada polo grupo municipal EU sobre a 

cultura local e galega nas festas de Santa Rita e San Roque e en consecuencia ínstase ao 

goberno local: 

 



 
 
 
 

Primeiro.- Transparencia total na publicación de ofertas de contratación de servizos 

para as diferentes actividades nas festas de San Roque e Santa Rita, facendo públicas 

tamén as decisión do Goberno e os motivos da selección. 
Segundo.- Que o 40% do orzamento dedicado ás festas de San Roque e Santa Rita 
sexa investido en cultura local e galega, dando prioridade ós artistas e bandas/grupos 

locais. 
Terceiro.- Que a selección do programa teña en conta as diferentes disciplinas: 

cinema, música, arte, teatro, ect, facendo das festas un escaparate do noso potencial e 

dando a oportunidade a todos os axentes do sector de participar. 
Cuarto.- Que se fagan públicos os cobros ás atraccións e postos ambulantes que 

veñen á vila a prestar os seus servizos e eses ingresos sirvan para financiar as festas, de tal 

maneira que se aforre o máximo para dedicar orzamento a outras partidas. 

 

 

 
015.- INTERPELACIÓNS. 
 
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, ó Sr. 

Alcalde preguntou se algún grupo político desexaba someter á consideración do Pleno por 

razóns de urxencia algún asunto non comprendido na orde do día que acompañaba a 

convocatoria e que non teña cabida no citado punto de rogos e preguntas, propoñéndose 

dúas mocións, unha polo Grupo Municipal do BNG para a toma de medidas de seguridade 

para a illa de Cortegada e a favor do recoñecemento ao pobo de Carril e outra do Grupo 

Municipal de Eu para solución deficiencias colexios públicos, do seguinte teor: 
 

MOCIÓN DE URXENCIA PARA A TOMA DE MEDIDAS DE SEGURIDADE PARA A ILLA 
DE CORTEGADA E A FAVOR DO RECOÑECEMENTO A POBO DE CARRIL, 
PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. 
De acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Grupo Municipal do BNG do Concello de 

Vilagarcía de Arousa desexa someter á consideración d Pleno Municipal a seguinte 

MOCIÓN:  

 
Nestes días tense producido na illa de Cortegada, integrada no Parque Natural das Illas 

Atlánticas, un incendio que grazas á rápida actuación da xente do pobo de Carril tívose 

evitado que fose de consecuencias catastróficas para a riqueza natural da propia illa. 
Este incendio, veu a evidenciar a falla de protección e de medios que dende as propias 

administracións(Xunta de Galiza e o Estado Español), manteñen neste lugar de cara a evitar 

riscos como este. 
Neste senso para o BNG, non é de recibo que a estas alturas e logo de terse reclamado por 

activa e pasiva dende fai tempo, a día de hoxe a administración non conte con medios e un 

protocolo de actuación eficaz para evitar que se poidan producir incendios como o sufrido 

estes días nesta illa que poden destruír o seu enorme valor natural. 



 
 
 
 

Por outra banda este feito, veu a demostrar que unha vez máis é o propio pobo de Carril 

que foi que evitou que a catástrofe se consumase, e hoxe a illa e todo o seu valor natural se 

visen reducidos a cinzas. 
Un acto de conciencia e coraxe, que demostra que a conciencia da propia cidadanía e o 

sentimento de sentila e valorala como patrimonio natural apropio que a mesma mantén con 

Cortegada, supera con moito o que nestes momentos manifestan as distintas 

Administracións responsables de coidala e protexela. 
Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a 

adopción do seguinte 

 
ACORDO 

 

1. Solicitar das distintas administracións con competencias no Parque Nacional no que 

esta incluída esta Illa de Cortegada, a aportación dos medios precisos e dun protocolo de 

actuación axeitado para que estes feitos( incendio) ou calquera outro que poida afectar a 

riqueza natural deste parque non se volva a producir. 

2. Solicitar deste pleno a declaración de recoñecemento, e agradecemento ao pobo de 

Carril pola súa actuación que evitou a destrución deste paraxe natural único. 

Agradecemento que propomos, ademais, se plasme coa instalación dunha placa 

conmemorativa na propia illa.  

 

A Sra. Villaronga Chazo indica que houbo un incendio en Carril, e débense tomar 

medidas urxentes e preservar o Parque Natural, hai que adoptar este acordo co 

recoñecemento ao pobo de Carril. Débense explicar as historias das familias de 

Carril, coñecer o parque, o que pasou coas familias e que se cree un plan 

estratéxico. 

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

 
VOTACIÓN: por unanimidade de tódolos Concelleiros presentes no Pleno (21). 

 
ACÓRDASE: a declaración de urxencia da moción presentada polo grupo Municipal do 

BNG para a toma de medidas de seguridade para a Illa de Cortegada e a favor do 

recoñecemento ao Pobo de Carril. 

 

-Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que solicitan un plan estratéxico dende fai 

tempo, hai moitas especies e conta co bosque de loureiros máis grande de toda 

Europa, é un ben a preservar e débese ter en conta estes aspectos. É urxente e 

preciso este tema e débese facer. Dar a coñecer o que representa a súa historia e a 

renuncia das familias á Illa. 

 

-Intervén o Sr. Somoza González dicindo que polas razóns entre outras, da historia, 

arqueoloxía, apoia a Moción e a plataforma pro-Cortegada, non se pode entender 

Carril sen Cortegada e viceversa. Cortegada e a máis esquecida das Illas Atlánticas 

e facilmente potenciable. Agradecer ás xentes de Carril a defensa de Cortegada. 

 

-Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que o outro día púxose enriba da mesa a 

valentía dun pobo, non existían medios nin protocolo de actuación antiincedios. 

Non hai tampouco protocolo entre o Concello e o Porto para utilizar medios contra 



 
 
 
 

o lume. Hai supostamente un Plan de emerxencia municipal que non se sabe del. 

Existe un acordo de hai 6 anos para revisar o Plan de Emerxencia Municipal, apoia a 

iniciativa e os veciños deben coñecer ese plan de emerxencia, e débese crear un 

Museo sobre Cortegada en Carril. 

 

-Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que houbo sucesos nos pasados días con 

incendios en Vilagarcía, estivo alí, había moitos efectivos de emerxencia municipal e 

Xunta de Galicia. Pero débese protexer e conservar Carril. 

A Asemblea Nacional de Parques Nacionais íase celebrar aquí e pregunta polas 

xestións do Goberno Local. 

Illas Atlánticas identifícase coas Illas Cíes e débese ir a esas Asembleas para 

plantexar eses temas. 

Agradecer ao pobo de Carril, pero tamén a todos os Vilagarciáns a colaboración 

pois así foi no ano 2006. 

 

Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que deberían dende o PP trasladar ao 

goberno que se non se premitiran recualificar superficies queimadas. Cortegada é 

parque natural porque o bipartito a comprou no ano 2006. Ao día seguinte do 

incendio os deputados socialistas presentaban unha proposta no Parlamento. A 

Directora do Parque Nacional dixo que as medidas foran suficientes e iso non foi 

así, Cortegada e de todos. Apoian a Moción. 

 

-Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que reclaman todas as medidas precisas e 

facer xestións ante outras Administracións (Autoridade Portuaria, Xunta de Galicia, 

Parque Nacional, etc). Os equipos de socorro tiveron que utilizar os medios dos 

veciños.  

-Intervén o Sr. Alcalde dicindo que Cortegada ten importancia para Vilagarcia e a 

Moción do BNG débese ao ver alí os capachos e caldeiros contra o lume e as 

medidas de seguridade deben ser outras e mellores. Esixiranse as medidas 

necesarias para Cortegada.  

 

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

 

VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos Concelleiros presentes no pleno (21). 

 

ACÓRDASE: aprobar a Moción presentada polo grupo municipal do BNG e  

1. Solicitar das distintas administracións con competencias no Parque Nacional no que 

esta incluída esta Illa de Cortegada, a aportación dos medios precisos e dun protocolo de 

actuación axeitado para que estes feitos( incendio) ou calquera outro que poida afectar a 

riqueza natural deste parque non se volva a producir. 

2. Declarar o recoñecemento, e agradecemento ao pobo de Carril pola súa 

actuación que evitou a destrución deste paraxe natural único. Agradecemento que 

propomos, ademais, se plasme coa instalación dunha placa conmemorativa na 

propia illa. 

 
Moción de urxencia presentada polo grupo Municipal de EU de �Solución deficiencias 

colexios públicos, de seguinte teor: 



 
 
 
 

 

MOCIÓN DE URXENCIA SOLUCIÓN DEFICIENCIAS COLEXIOS PÚBLICOS, 
PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DE EU. 
De acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Grupo Municipal de EU do Concello de Vilagarcía 

de Arousa desexa someter á consideración do Pleno Municipal a seguinte  
MOCIÓN:  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Durante o proceso electoral que acabamos de vivir, o conxunto de organización políticas e 

sociais que participaron no mesmo, tiveron ocasión de recibir da Coordinadora Municipal 

de AMPAS un conxunto de demandas concretas de imperiosa necesidade dos diferentes 

centros educativos do Concello. 
Entendendo que a política é unha cuestión de prioridades e que a atención as persoas, a 

mellora da súa calidade de vida e a educación deben estar nos postos de saída das 

mesmas, compre realizar acción que permitan identificar que se atende e entenden as 

necesidades dos veciños. 
Dende Esquerda Unida defendemos a educación pública de calidade e universal como 

elemento fundamental para crear unha sociedade xusta e igualitaria, por iso denunciamos 

os continuos recortes e ataques que os diferentes gobernos realizaron sobre a educación 

pública e cremos necesario actuar de forma urxente para contrarrestar a iniciativa política 

da dereita de crear dúas educacións, unha para que pode pagala, e outra que pouco a 

pouco se converta en educación de beneficencia.  
En base a estas consideracións sometemos ao pleno do Concello a adopción dos 

seguintes  
ACORDOS: 
O Pleno do Concello insta ao Goberno Local a: 
Primeiro: trasladar un informe detallado da situación na que se atopan as diferentes 

demandas da coordinadora de AMPAS ao respecto das necesidades dos centros 

escolares. 
Segundo: establecer os mecanismos oportunos, para con medios propios ou alleos atender 

as diferentes necesidades aínda non solucionadas nos diferentes centros, Arealonga, A 

Lomba, Colexio Anexo, Colexio Rosalía de Castro, Colexio de Rubiáns, Colexio Piñeiriño, 

Vagalume�. 
Terceiro: establecer un criterio de prioridades no que se de solución a demandas históricas 

como as dos centros de Rubiáns, Carril ou Arealonga. 
Cuarto: establecer un cronograma de actuacións que permita coñecer a comunidade 

escolar as datas e previsión, asegurando que o mesmo non vaia mais ala do vindeiro 

exercicio orzamentario.  

 

O Sr. López Rodríguez indica que débese facer unha relación das deficiencias dos 

Colexios Públicos cun informe previo e acometer as medidas necesarias para 

resolver esas deficiencias. 
Sometida a votación a declaración de urxencia da Moción da o seguinte resultado: 

 
VOTACIÓN: por unanimidade de tódolos Concelleiros presentes no Pleno (21). 

 
ACÓRDASE: a declaración de urxencia da moción presentada polo grupo Municipal de EU 

para solución deficiencias colexios públicos. 

 



 
 
 
 

-Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que insiste na participación e intervención 

das ANPAS, reclamando melloras dos colexios, patios, instalacións deportivas etc, 

e por iso pide a aprobación da Moción. 

 

-Intervén o Sr. González Somoza dicindo que nos centros educativos e sanitarios 

débese desenvolver a actividade natural e en condicións óptimas e apoia a Moción 

de Urxencia. 

 

-Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que ao igual que as instalacións 

deportivas é necesario tamén un estado óptimo para as instalacións educativas, a 

coordinadora das ANPAS xorde polo deterioro dos colexios. 

Realizar o informe que se solicita na moción é positivo e votarán a favor. 

 

-Intervén a Sra. Llovo del Río dicindo que vota de menos as propostas dos 

directores dos colexios que non se citan na moción, solo se fala da coordinadora 

das ANPAS. Entendo que xa se está traballando nos colexios, en Rubiáns está 

pendente de levarse a cabo unha solución, en Carril deixamos unha partida para o 

tellado, e os patios quedaron arreglados.  

-Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o Goberno está traballando. Temos 

solicitada entrevista co Conselleiro de Educación. Temos relación de deficiencias 

presentadas polos directores dos centros, e existen informes dos directores dos 

centros CEIP e Institutos. Sen van facer as obras necesarias nos colexios. Vaise ter 

unha xuntanza coa Presidenta da Deputación para falar destes temas.  

Tamén se trasladarán as necesidades ao Conselleiro de Educación e apoian a 

Moción.  

 

 

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

 

VOTACIÓN.- Por unanimidade de tódolos Concelleiros presentes no pleno (21). 

 

ACÓRDASE: aprobar a Moción presentada polo grupo municipal de EU e en 

consecuencia, instar ao goberno local a: 

 
Primeiro: trasladar un informe detallado da situación na que se atopan as diferentes 

demandas da coordinadora de AMPAS ao respecto das necesidades dos centros 

escolares. 
Segundo: establecer os mecanismos oportunos, para con medios propios ou alleos atender 

as diferentes necesidades aínda non solucionadas nos diferentes centros, Arealonga, A 

Lomba, Colexio Anexo, Colexio Rosalía de Castro, Colexio de Rubiáns, Colexio Piñeiriño, 

Vagalume�. 

 
Terceiro: establecer un criterio de prioridades no que se de solución a demandas históricas 

como as dos centros de Rubiáns, Carril ou Arealonga. 

 
Cuarto: establecer un cronograma de actuacións que permita coñecer a comunidade 

escolar as datas e previsión, asegurando que o mesmo non vaia mais ala do vindeiro 

exercicio orzamentario.  



 
 
 
 

 
17.- ROGOS E PREGUNTAS. Por parte dos/as Sres./as Concelleiros/as formúlanse os 

seguintes rogos e preguntas. 

 

-O Sr. Longa Sánchez pregunta pola contaminación da praia da Compostela- A 

Concha. 

-O Sr. Mouriño Santiago contesta que se recibiu unha notificación da Xunta de 

Galicia informando que as augas non son aptas e recomendaba non bañarse. Ata 

novos resultados manterase esa situación. 

-O Sr. Alcalde di que se solicitou unha reunión á Consellería de Medio Ambiente 

para tratar ese tema don vertidos. 

O Sr. López Rodríguez fai os seguintes rogos e preguntas: 

• Dende cando hai contaminación na praia. Os controis débense publicar nos 

taboleiros da praia. 

• Canto van durar as obras da ponte sobre o río A Xunqueira. 

-A Sra. María Mochales contesta que están traballando nas obras da ponte do río, e 

que a próxima semana quedarán rematadas. 

-O Sr. Mouriño Santiago contesta que a contaminación da praia foi anunciada nos 

medios de comunicación. 

- A Sra. Villaronga Chazo realiza as seguintes preguntas: 

• Os bancos de pedra da praza de España van a quedar así cando remate a 

obra. 

• Vaise arranxar o mirador de madeira do paseo marítimo. 

 

-A Sra. María Mochales contesta que os bancos quedarán nesa posición e que logo 

verase se hai que facer cambios. 

O problema do mirador está pendente de coñecer o orzamento ó que ascende o 

seu arranxo. 

-O Sr. Alcalde indica que se estudará o cambio dos bancos se así non resultan 

funcionales.  

-A Sra. Suárez Sarmiento pregunta si a grada da Lomba se vai facer con medios 

propios, pois dende a Inspección de Traballo díxose no seu día que había que 

cambiar todo o tellado e debería ser unha empresa especializada debido ó amianto.  

-O Sr. Serén Mera contesta que se decidiu que se arreglara por operarios do 

Concello, que non se tocaran as placas antigas. En canto se poida se cambiara ó 

completo. 

-A Sra. Suárez Sarmiento indica que hai moitas queixas sobre os monitores infantís. 

-A Sra. García Sanmartín contesta que hai tres queixas por escrito, a empresa elíxea 

o PP e falouse coa xefa da empresa esixindo un cambio na actitude. 

-A Sra. Llovo del Río pregunta si se convocou ó Comité de Seguridade e Saúde 

Laboral. Que o día 12 de agosto se cumpren tres meses dende a última 

convocatoria. 

-O Sr. Fole Díaz indica que na obra da Praza de España hai bancos por colocar, se 

están plantando céspede, faltan uns días para S. Roque e quedará destrozado. 

-A Sra. María Mochales contesta que o céspede está plantado e medrará en 20 

días, os arbustos e a zona da fonte se van protexer, e a colocación dos bancos 

remata mañá. 



 
 
 
 

-O Sr Fole Díaz pregunta que vai pasar co obelisco. 

-O Sr. Alcalde contesta que o tema do obelisco está en estudo.  

 
 

18.- QUENDA DE ROGOS E PREGUNTAS ENTRE O PÚBLICO ASISTENTE Á SESIÓN. 
Por parte do público asistente formúlanse preguntas. 

 

 

 

E sen máis asuntos que tratar, ás vinte e unha horas, levantouse a sesión da que se 

estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe. 
 


