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ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORDINARIA 

CELEBRADA  O  DÍA  27 DE FEBREIRO DE 2003 

 

Sres. Asistentes : 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. XOAQUÍN XAVIER GAGO LÓPEZ 
CONCELLEIROS 
D. MANUEL RODRÍGUEZ CUERVO 
D. ROBERTO ARAÚJO CORTEGOSO 
DONA RAMONA CASTAÑO LÓPEZ 
D. FRANCISCO MUÑIZ ABUÍN 
D. EMILIO BARREIRO RAMOS 
D. ALEJANDRO QUINTELA PEREIRA 
DONA  Mª VICTORIA A. HIERRO LORENZO 
D. ELISEO BARREIRO LÓPEZ 
D. ÓSCAR REY MUÑIZ 
D. FRANCISCO J. DE LA BARRERA VARELA 
D. MANUEL PORTAS ACHA 
DONA BEATRIZ GONZÁLEZ LOROÑO 
DONA  MARTA RODRÍGUEZ ARIAS 
D. JUAN CARLOS MANEIRO OTERO 
D. JOSÉ LUIS RIVERA MALLO 
D. JESÚS M. DIÉGUEZ PAZOS 
D. DOSITEO AMOEDO FONTÁN 
D. MANUEL RICO TABOADA 
SECRETARIA 
DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 
INTERVENTOR 
DON MANUEL BEREIJO CREGO 
 

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, sendo as dezanove horas do día vintesete 

de febreiro de dous mil tres, baixo a Presidencia de D. Xoaquín  Xavier  Gago López, e 

coa asistencia da Secretaria   Dona  Rosa Losada Suárez, 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  do  seguinte xeito: 
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1.- DAR  CONTA  DOS  DECRETOS  DA  ALCALDÍA.- Pola  Sra. Secretaria dáse 

conta ó Pleno da Corporación das Resolucións emitidas pola Alcaldía durante o  mes de  

xaneiro de 2003, seguintes: 

 

DECRETOS DA ALCALDÍA MES DE  XANEIRO DE 2003 

 

342 imposicións de sancións de multas de tráfico 

2 gratificación especial a funcionarios 

2 listas definitivas de aspirantes admitidos e excluídos en procesos selectivos 

1 licencia definitiva de apertura 

1 información pública 

1 venda de vehículos para chatarra 

2 sobresemento de orde de paralización obras 

3 licencia provisional de apertura  

1 iniciación de expediente administrativo sancionador 

7 desprecintado de locais 

5 licencias de apertura 

2 gratificacións a traballadores do SPAD 

1 gratificación a traballador da FPSDM 

10 exhumacións de restos mortais 

12 peches de establecemento 

2 imposicións de sanción de multa 

1 nomeamento de funcionarios en prácticas 

8        paralización de obras 

1 peche de predio 

1 limpeza de maleza 

1       poda de árbores por invasión da vía pública 

1 representación e defensa en Contencioso administrativo 

1 peche e limpeza de predio 

    

TOTAL: .- 408 
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O Concello Pleno queda sabedor. 

 

 Neste momento, sendo as dezanove horas e cinco minutos,  incorpóranse á sesión 

os Sres. Barreiro Ramos e Rey Muñiz 

 

2.- DAR CONTA DAS CONCLUSIÓNS EMITIDAS POLA COMISIÓN 

INFORMATIVA ESPECIAL SOBRE TELESALNÉS. 

 

Toma a palabra o Sr. Alcalde para dicir que tódolos membros da Corporación 

poden examina-lo expediente íntegro da Comisión, e tamén indica que se tardou nas 

conclusións polo estado de saúde da Concelleira Delegada de Servicios Sociais, 

Presidenta da Comisión Informativa. Tamén lamenta que os periódicos publiquen o voto 

particular do Sr. Rico Taboada, dado o carácter secreto da Comisión. 

 

 A Continuación o Sr. Alcalde le as conclusións  da Comisión Informativa de 

Telesalnés e a parte dispositiva ou conclusións do voto particular presentado polo Sr. 

Rico Taboada, seguintes: 

 

 Conclusións da Comisión Informativa: 

 

 "En consecuencia, e por maioría, a Comisión informa favorablemente as seguintes 

conclusións en relación con traballos da Comisión Informativa Especial sobre a Televisión 

da Mancomunidade do Salnés (TELESALNËS): 

 

 1º.- A actuación de D. Manuel Villaronga García, responsable da Área de 

Comunicación do Concello, para cos traballadores e representantes da Televisión da 

Mancomunidade do Salnés, o día da rolda de prensa celebrada polo Goberno Municipal e 

Caixanova, nas dependencias da Alcaldía, foi totalmente respectuosa, se ben na 

actuación do empregado non foi afortunada a expresión ESTA CASA É A MIÑA, aínda que 

no contexto do ocorrido pode comprenderse a súa actuación en función da propia 

situación plantexada. 

 2º.- Das comunicacións emitidas polas Administracións Central e Autonómica, 

escritos do Xefe Provincial de Inspección de Telecomunicacións e Director de 
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Comunicación e Audiovisual, que obran no expediente, despréndese que a empresa 

"Televisión da Mancomunidade do salnés, S.L.", non posúe título nin  ningunha 

autorización que a habilite para actuar como televisión local, se ben, nas mesmas  

circunstancias, atópanse a práctica totalidade das televisións locais, por falta dunha 

norma legal que as regule. 

 3º.- A actitude dos representantes da devandita empresa nas xestións realizadas 

para acada-la sinatura dun convenio publicitario co Concello de Vilagarcía non foi todo o 

correcta que debera ser nin no fondo nin na forma" 

 

 Voto particular presentado polo Sr. Rico Taboada: 

 

 "En vista do dictame emitido pola Comisión Informativa Especial , que non se 

corresponde cos feitos acontecidos nin co desenvolvemento da propia Comisión, é polo 

que emito o meu VOTO PARTICULAR, no que considero que: 

 

 1º.- É inadmisible que o Sr. Alcalde prohibise a gravación do Pleno. 

  2º.- Son inaceptables determinadas actitudes que o responsable da Área de 

Comunicación do Concello mantivo co medio. 

 3º.- É inaceptable a utilización da Institución como amparo de actitudes persoais 

 4º.- A resposta do medio foi desproporcionada e criticable. 

 

 En resumo, ou existe unha rectificación por parte dos responsables ou se depuran 

as responsabilidades que correspondan. 

 De seguido o Sr. Rico Taboada  toma a palabra para explica-lo sentido do seu voto 

particular e solicita-lo pronunciamento da Corporación ó respecto, séndolle retirada a 

palabra polo Sr. Alcalde, por tratarse dun asunto que ven a Pleno para dar conta. 

 Sendo as dezanove horas e dez minutos, o Sr. Alcalde suspende o Pleno mentres 

o Sr. Rico Taboada non deixe de intervir. 

 Sendo as dezanove horas e quince minutos, continúase a sesión plenaria. 

 O Concello Pleno queda sabedor. 

 

3.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO ESCRITO DO COLECTIVO DE 

AFECTADOS DE FIBROMIALXIA DA ZONA DE PONTEVEDRA, SOLICITANDO 
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APOIO E QUE OS ORGANISMOS TOMEN MEDIDAS PARA CON ESTES ENFERMOS.-

Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime 

Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 24 de 

febreiro de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta do escrito do colectivo de afectados/as de fibromialxia da zona 

sanitaria de Pontevedra, enfermidade que está recoñecida como reumatolóxica pola 

Organización Mundial da Saúde desde o ano 1990, no que, tras unha breve exposición, 

solicitan que polo Pleno da Corporación Municipal se adopte acorde relativo ós seguintes 

extremos: 

 

1º.- Prestar apoio e solidariedade ó colectivo de afectados de fibromialxia da zona 

sanitaria de Pontevedra e que o Concello se dirixa ás autoridades competentes en 

materia de sanidade para que se modifique o protocolo subscrito e que os pacientes 

afectados pola enfermidade sexan tratados polos especialistas que lles correspondan e 

non só polos médicos de atención primaria, como sucede co resto das enfermidades 

crónicas. 

2º.- Que se solicite ás autoridades competentes en materia de traballo, asuntos 

sociais e seguridade social que dita enfermidade sexa incluída nos baremos dos Equipos 

de Valoración de Incapacidades (EVI), ós efectos de incapacidade laboral permanente. 

 

O Sr. de la Barrera Varela expón que, na súa opinión o punto primeiro da petición 

do colectivo non debe considerarse correcto, xa que no protocolo subscrito xa se 

contempla que determinados casos sexan derivados ó reumatólogo e o que realmente se 

pretende coa petición de apoio e solidariedade é que polo médico de atención primaria 

poidan solicitarse todo tipo de probas ós efectos do diagnóstico correcto da enfermidade. 

 

A Comisión, por unanimidade, informa favorablemente a petición do colectivo de 

afectados de fibromialxia da zona sanitaria de Pontevedra, coa matización proposta polo 

SR. DE LA BARRERA VARELA en canto a que os médicos de atención primaria poidan 

solicitar todo tipo de probas para un diagnóstico correcto da enfermidade". 

  

 VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. concelleiros presentes 
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 ACÓRDASE: 

 

Aproba-la petición do colectivo de afectados de fibromialxia da zona sanitaria de 

Pontevedra, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo, coa matización 

proposta polo Sr. de la Barrera Varela en canto a que os médicos de atención primaria 

poidan solicitar todo tipo de probas para un diagnóstico correcto da enfermidade 

 

4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E O CONCELLO DE VILAGARCÍA DE 

AROUSA PARA A INSTALACIÓN DE CONTENERIZACIÓN SUBTERRÁNEA.- Pola Sra. 

Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 

Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 24 de febreiro de 

2003, do seguinte teor: 

"Dáse conta do proxecto de convenio de colaboración entre a Consellería de Medio 

Ambiente da Xunta de Galicia e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a instalación de 

contenerización subterránea, conforme ó que se establecen as condicións básicas para a 

colaboración e cooperación técnica e económica para a instalación da contenerización 

subterránea, e conforme ó que o Concello obrígase a: 

 

a) Poñer a disposición da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, 

libres de cargas e gravames, tódolos terreos necesarios, cos usos urbanísticos, para a 

normal execución das obras, así como os correspondentes permisos e autorizacións 

necesarios para levalas a cabo. 

b) Renunciar expresamente a reter da aportación do Concello calquera tipo de 

tributo con motivo das obras. 

c) Asumir, unha vez recepcionadas as obras, e previa comunicación da Consellería 

de Medio Ambiente, a súa explotación, mantemento e conservación. 

As actuacións correspondentes á Consellería de Medio Ambiente financiaranse con 

cargo ós Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2003, por 

un importe total de 69.000,00 € e constituirase unha comisión de seguimento de dito 

convenio, formada por un representante de cada unha das partes, sendo a vixencia do 
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convenio, a partir da data da súa sinatura, ata o día 31 de decembro de 2003, podendo 

prorrogarse por mutuo acordo dos convenientes. 

A Comisión, por unanimidade, informa favorablemente a aprobación do convenio 

de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e o Concello de Vilagarcía de 

Arousa para a instalación de contenerización subterránea, conforme aparece redactado". 

 

 VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. concelleiros presentes 

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-lo convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e o 

Concello de Vilagarcía de Arousa para a instalación de contenerización subterránea, tal e 

como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

5.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE,  DOS ESTATUTOS DA XUNTA 

DE COMPENSACIÓN UEI-6 "DESAMPARADOS".- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 

dictame emitido pola Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo e Medio 

Ambiente, en sesión celebrada o día 24 de febreiro de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta de que o Proxecto de Estatutos e Bases de Actuación da Xunta de 

Compensación da Unidade de Execución Integral Nº 6 do PXOM (Os Desamparados), que 

foi aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación Municipal, en sesión de data 31 de 

outubro de 2002, estiveron expostos ó público, polo prazo de un mes, conforme anuncios 

publicados no Boletín Oficial da Provincia, de data 20 de novembro de 2002 e Diario 

Oficial de Galicia de 9 de decembro de 2002, con notificación persoal a tódolos 

propietarios de terreos incluídos no ámbito da citada UEI, presentándose, dentro do 

prazo regulamentario, unha soa alegación, asinada por DONA HIGINIA FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, DONA Mª ESTHER DASILVA FERNÁNDEZ, D. FRANCISCO JAVIER DASILVA 

FERNÁNDEZ e D. XOSÉ MANUEL DASILVA FERNÁNDEZ. 

Dáse conta, así mesmo, das manifestacións da Comisión Xestora da UEI-6, do 

Proxecto de Estatutos e Bases de Actuación, en relación coa citada alegación, e do 

informe do Xefe do Departamento de Urbanismo, do que resulta que os dous primeiros 

puntos da alegación refírense a problemas que deberán plantexarse ante a propia Xunta 
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de Compensación, unha vez constituída, e resoltos pola mesma ou, no seu caso, polos 

Tribunais Ordinarios de Xustiza e, en canto o punto terceiro da alegación, referido 

especificamente ó Proxecto de Estatutos e Bases de Actuación, procede ter en conta a 

suxerencia en canto á redacción do artigo 10 dos Estatutos, nos seus apartados 3, 4 e 5, 

quedando redactado o citado artigo da seguinte maneira: 

Artigo 10: Apartados 1 e 2, tal como figuran no Proxecto de Estatutos. 

Apartado 3.- A incorporación solicitarase por escrito a través do Rexistro do 

Concello, facendo constar expresamente tanto a adhesión ós Estatutos e Bases de 

Actuación, como a superficie e lindeiros das fincas propiedade do solicitante, achegando 

a documentación xustificativa de dita titularidade. 

Os propietarios que soliciten a súa incorporación á Xunta de Compensación 

deberán acompañar, coa súa solicitude, o compromiso escrito de facer fronte, na 

proporción que lles corresponda conforme á súa cota e nas mesmas condicións que ó 

resto dos propietarios, ós gastos realizados antes da súa incorporación á Xunta de 

Compensación e que sexan obxecto de ratificación pola Asemblea Xeral. 

Apartado 4.- Tanto os asociados promotores, como os adheridos á Xunta de 

Compensación terán, unha vez incorporados a esta, os mesmos dereitos e obrigacións. 

Os novos membros adheridos asumirán, na proporción que lles corresponda, os gastos 

xa realizados antes da súa incorporación con motivo da tramitación da Xunta de 

Compensación.  As cantidades non poderán ser superiores ás que, ata ese momento, lles 

correspondan ós que xa se integrasen na Xunta de Compensación. 

Conforme ó mesmo informe, procede cualifica-la finca nº 16 das incluídas no 

ámbito da UEI-6, como de titularidade dubidosa e designar un representante do Concello 

para formar parte da Xunta de Compensación da UEI-6, a constituír. 

 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.S. de G.-PSOE e do IVIL informan 

favorablemente a aprobación definitiva do Proxecto de Estatutos e Bases de Actuación da 

Xunta de Compensación da UEI-6 do PXOM, coa corrección do artigo 10 dos Estatutos, 

conforme figura no informe do Xefe do Departamento de Urbanismo, que non supón 

modificación substancial do contido de dito artigo. 

Os representantes dos Grupos Municipais do PP e do BNG din que se manifestarán 

no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
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En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a aprobación definitiva 

do Proxecto de Estatutos e Bases de Actuación da UEI-6 do PXOM, coa corrección do 

artigo 10 dos Estatutos, conforme se reflicte anteriormente". 

 

VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. concelleiros presentes 

 

 ACÓRDASE: 

 

1.- A  aprobación definitiva do Proxecto de Estatutos e Bases de Actuación da UEI-

6 do PXOM, coa corrección do artigo 10 dos Estatutos, tal e como se describe nos 

antecedentes deste acordo. 

2.- Nomear representante municipal na Xunta de Compensación UEI-6 

Desamparados ó Xefe do Departamento de Urbanismo,  D. Pedro Palomino Ulla. 

 

6.- INTERPELACIÓNS. 

 Non se presentaron 

 

7.- ROGOS E PREGUNTAS: Polos Sres. concelleiros que se citan a continuación, 

formúlanse os seguintes rogos e preguntas:  

 

 O Sr. Rico Taboada en relación co voto particular presentado sobre a Comisión 

Informativa Especial de Telesalnés, di que non foi votado na  devandita Comisión 

Informativa,  polo que roga ó Sr. Alcalde que inclúa nun próximo Pleno o asunto íntegro 

para debate e votación. 

 Contesta o Sr. Alcalde que as conclusións da Comisión son públicas, non os 

fundamentos que deben permanecer no expediente sen publicidade. 

 O Sr. Portas Acha roga que se rebaixe a beirarrúa no paso de peóns situado na 

entrada do Liceo - Casino. 

 O Sr. Rivera Mallo pregunta se o Concello pagou algún autobús a Madrid para a 

manifestación de Nunca Máis, e se  pagou tamén algún autobús cando foi a 

manifestación contra os depósitos en Santiago. 
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 O Sr. Alcalde contesta que o Concello pagou dous autobuses para a manifestación 

de Nunca Máis a Madrid, e non lembra se cando foi a dos depósitos en Santiago se 

solicitaron ou se pagaron autobuses. 

  

 Por parte do público asistente á sesión, non se formulan rogos e preguntas  

 

E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Alcalde, levántase a sesión sendo 

as dezanove horas e trinta minutos, da que se estende a presente acta, e eu como 

Secretaria dou fe. 


