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ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORDINARIA 
CELEBRADA  O  DÍA  27 DE MARZO 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. XOSÉ CASTRO RATÓN 
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 marzo 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.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS  ANTERIORES.- 

Dáse conta  das actas correspondentes  ás  sesión plenarias, celebradas os días 20 e 

27de febreiro de 2003. 

O Sr. Rivera Mallo formula á acta correspondente á sesión plenaria de data 20 de 

febreiro de 2003 as seguintes alegacións: 

 

Na páxina 3 debe engadirse: 

"....insiste en que é necesaria a racionalización e control do gasto, é unha política 

económica de austeridade ante a situación financeira do Concello" 

"...equipos escultóricos segundo os deseños orixinais do escultor vilagarcián D. 

Domingo Porto Castro, os que tamén ofrece ó Concello" 

 

 O Sr. Castro Ratón formula á acta correspondente á sesión plenaria de data 20 de 

febreiro de 2003, as seguintes alegacións, á páxina 3: 

 

 Debe substituírse "presión fiscal" por  "presión financeira" 

 Debe substituírse  "dentro do cadro de persoal non comparte o incremento que 

figura para o cargo de asesor económico, e con respecto ós restantes enténdeos pero 

non os comparte" 

Por : "Dentro do cadro de persoal non entende nin comparte a necesidade da 

existencia do cargo de asesor económico". 

 

 

2.- DAR  CONTA  DOS  DECRETOS  DA  ALCALDÍA.- Pola  Sra. Secretaria dáse 

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

febreiro de 2003, seguintes: 

 

DECRETOS DA ALCALDÍA MES DE  FEBREIRO DE 2003 

 

332 imposicións de sancións de multas de tráfico 

11 sobresementos de sanción de multas de tráfico 
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1 gratificación especial a funcionarios 

2 licencia definitiva de apertura 

4 información pública 

1 venda de vehículos para chatarra 

8 licencias de apertura 

2           paralización de obras 

1 corta de malezas e limpeza de predio 

1 sanción de faltas e desconto de salarios a alumnos Escola Obradoiro 

1 representación e defensa en Contencioso administrativo 

1 caducidade e arquivo de expediente 

1 anulación de peche de establecemento   

1 aseguramento cristais galería 

3 recoñecemento de servicios extraordinarios  

1 aseguramento de tellas por desprendemento á vía pública 

1 expediente de ruína 

1 licencia provisional de apertura 

TOTAL: .- 373 

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

3.-DAR CONTA DA SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A PRÓRROGA DE 

PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIAIS DE ATENCIÓN PRIMARIA.- 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 marzo de 

2003, do seguinte teor: 

  

"Dáse conta do acordo da Comisión Municipal de Goberno, de data 17 de febreiro 

de 2003, conforme ó que, á vista da Orde do 8 de xaneiro de 2003, da Concellería de 

Asuntos Sociais, pola que se establecen as axudas destinadas á prestación de servicios 

sociais polas Corporacións Locais, se acorda: 

1º.- Solicita-la prórroga naqueles programas que xa foron financiados no pasado 

ano 2002. 
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2º.- Solicita-las seguintes subvencións para os Servicios Sociais de Atención 

Primaria: 

DE MANTEMENTO: 

a) Prórroga e ampliación da subvención de persoal................84.650,00 €. 

b) Prórroga e ampliación dos gastos de mantemento 

    do servicio.....................................................................2.100,00 €. 

DE REALIZACIÓN DE PROGRAMAS: 

a) Prórroga e ampliación do programa de servicio 

    de axuda no fogar...........................................................60.000,00 €. 

b) Prórroga e ampliación do programa de emerxencia 

    social municipal..............................................................30.000,00 €. 

DE INVESTIMENTO (EQUIPAMENTO).......................................1.000,00 €. 

Importe total da subvención solicitada:                              177.750,00 €. 

3º.- Que se continúen prestando os servicios nas mesmas condicións que no 

pasado ano 2002. 

4º.- Dar conta ó Pleno das subvencións solicitadas na próxima sesión. 

A Comisión queda sabedora." 

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

4.-DAR CONTA DA SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA OS SERVICIOS 

SOCIAIS ESPECIALIZADOS DIRIXIDOS Á TERCEIRA IDADE (BONO BUS 

MUNICIPAL).- 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 marzo de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta do acordo da Comisión Municipal de Goberno de data 17 de febreiro 

de 2003, conforme ó que, á vista da Orde do 8 de xaneiro de 2003, da Consellería de 

Asuntos Sociais, pola que se establecen as axudas destinadas á prestación de servicios 

sociais polas Corporacións Locais, se acorda: 

1º.- Solicita-la seguinte subvención para os Servicios Sociais Especializados, 

dirixidos ó sector da terceira idade (bono-bus municipal)........................4.500,00 €. 
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2º.- Que se continúe desenvolvendo o programa nas mesmas condicións que no 

pasado ano 2002. 

3º.- Dar conta ó Pleno na próxima sesión da subvención solicitada. 

 

A Comisión queda sabedora." 

 

O Concello Pleno queda sabedor 

 

 

5.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO CAMBIO DE FINALIDADE  PRÉSTAMO 

CAIXANOVA Nº 0540018141, OBRA REDES DE SANEAMENTO E AUGA EN SANTA 

MARIÑA.- 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 marzo de 2003, do seguinte teor:  

 

"Dáse conta da Memoria da Alcaldía-Presidencia, sobre a utilización de sobrantes 

de obra do Anexo de Inversións do Presuposto, para a realización dunha nova obra, 

REDE SANEAMENTO E AUGA SANTA MARIÑA, cun importe de 30.050,61 € (partida 

441.611), sendo necesario proceder ó cambio de finalidade do préstamo formalizado con 

CAIXANOVA nº 0540018141, por importe de 30.050,61 €, destinado a financia-la obra 

REDE SANEAMENTO E AUGA EN TRABANCA BADIÑA (obra 031/01), polo que propón á 

Corporación Municipal a aprobación do cambio de finalidade do préstamo citado, para 

financia-la nova obra. 

A Comisión, por unanimidade, informa favorablemente a proposta da Alcaldía-

Presidencia en canto ó cambio de finalidade do préstamo con CAIXANOVA, por importe 

de 30.050,61 €, con destino á financiación da obra de REDE SANEAMENTO E AUGA 

SANTA MARIÑA." 

 

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

 

 ACÓRDASE: 
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Aproba-la proposta da Alcaldía-Presidencia en canto ó cambio de finalidade do 

préstamo con CAIXANOVA, por importe de 30.050,61 €, con destino á financiación da 

obra de REDE SANEAMENTO E AUGA SANTA MARIÑA., tal e como se describe nos 

antecedentes deste acordo. 

 

 

6.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO CAMBIO DE FINALIDADE  PRÉSTAMOS 

CAIXANOVA Nº 0540018141. B.C.L. Nº 42381034. OBRA  EQUIPAMENTO 

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.- 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 marzo de 2003, do seguinte teor:  

"Dáse conta da Memoria da Alcaldía-Presidencia sobre a utilización de sobrantes 

de obra do Anexo de Inversións do Presuposto para a realización dunha nova obra de 

EQUIPAMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, cun importe de 26.391,79 € (partida 

452.623). 

Para a financiación desta nova obra, é necesario proceder ó cambio de finalidade 

dos préstamos formalizados con CAIXANOVA e BANCO DE CRÉDITO LOCAL, segundo o 

seguinte detalle: 

 

 

ENTIDADE    PRÉSTAMO          FINALIDADE ANTERIOR                         IMPORTE 

Caixanova 0540018141  Pavimento. Pistas tenis 

     Obra: 048/01     13.637,59 

B.C.L.  42581034  Equipam. Deportivo pist- 

     tas Atletismo.Obra 04702   10.343,85 

B.C.L.  42581034  Equipam. Deportivo pavi- 

     llón Faxilde. Obra 04802     2.410,35 

     TOTAL      26.391,79 

 

 En función do anteriormente exposto a Alcaldía propón á 

Corporación Municipal a aprobación do cambio de finalidade 
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dos préstamos de CAIXANOVA e do BANCO DE CRÉDITO 

LOCAL, números antes citados e polos importes tamén 

citados, para destinalos a financia-la nova obra de 

EQUIPAMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, por importe de 

26.391,79 €. 

 Polo Concelleiro D. ELISEO BARREIRO explícase 

brevemente o asunto, dicindo que en relación coas obras e 

equipamentos financiados cos préstamos de referencia, 

acadáronse economías que permiten o cambio de finalidade 

para a adquisición de canastras para o pavillón polideportivo 

e outros. 

 A Comisión, por unanimidade, informa favorablemente o cambio de finalidade, 

proposto na Memoria da Alcaldía-Presidencia, dos préstamos de referencia con 

CAIXANOVA e BANCO DE CRÉDITO LOCAL para financia-lo EQUIPAMENTO 

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS." 

 

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

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-lo cambio de finalidade, proposto na Memoria da Alcaldía-Presidencia, dos 

préstamos de referencia con CAIXANOVA e BANCO DE CRÉDITO LOCAL para financia-lo 

EQUIPAMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, tal e como se describe nos antecedentes 

deste acordo. 

 

7.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE GASTOS PLURIANUAIS 2003 E 2004, 

DA OBRA REDES DE SANEAMENTO E AUGA EN SANTA MARIÑA.- 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 marzo de 

2003, do seguinte teor: 
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"Dáse conta da Memoria da Alcaldía-Presidencia na que se expón que para a 

execución da obra REDE SANEAMENTO E AUGA EN SANTA MARIÑA, cun presuposto de 

execución por contrata de 120.202,42 €, é preciso tramitar un gasto de carácter 

plurianual da seguinte maneira, conforme ó establecido na lexislación vixente sobre a 

materia: 

 

ANUALIDADES                        2003                              2004                       TOTAL      

         82.601,56         37.600,86       120.202,42 

 

 En función do anteriormente exposto, a Alcaldía propón ó Pleno da Corporación 

Municipal acorde: 

 Aprobar, como gastos de carácter plurianual, a obra REDE SANEAMENTO E AUGA 

EN SANTA MARIÑA, por importe total de 120.202,42 €, e con cargo ós créditos das 

anualidades correspondentes. 

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

favorablemente o asunto. 

 O representante do Grupo Municipal do BNG di que se manifestará no Pleno e, 

polo tanto, abstense. 

 En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a proposta da Alcaldía-

Presidencia en relación cos gastos de carácter plurianual para financia-las obras de REDE 

SANEAMENTO E AUGA EN SANTA MARIÑA. 

 

 Toma a palabra o Sr. Castro Ratón anunciando a abstención do seu grupo, pese a 

comparti-la necesidade da obra, ante as reservas do Interventor no informe do 

expediente. 

 Intervén o Sr. Alcalde indicando que a competencia é do Pleno, non da Alcaldía, 

por iso ven a Pleno, ten que vir a Pleno pero non se fai ningún reparo legal. 
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VOTACIÓN E ACORDO.-  Con dezasete votos a favor dos membros pertencentes 

ós grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE, P.P. e IVIL, e dúas abstencións, dos 

membros do grupo municipal do B.N.G. 

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-la  proposta da Alcaldía-Presidencia en relación cos gastos de carácter 

plurianual para financia-las obras de REDE SANEAMENTO E AUGA EN SANTA MARIÑA, tal 

e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

 

8.-APROBACIÓN, SE PROCEDE DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN, DE 

PROPIETARIO ÚNICO,  TERREOS DE GESS NAS CAROLINAS..- 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 marzo de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta do Proxecto de Compensación de propietario único en relación con 

terreos propiedade de General de Edificios y Solares, S.L. (GESS), nas Carolinas, 

redactado polo Arquitecto D. José Luís Pereiro Alonso e do informe dos Servicios Técnicos 

Municipais e do Departamento de Urbanismo en relación co mesmo, dos que resulta que 

o citado Proxecto de Compensación se redacta ós únicos efectos de equidistribución das 

cargas e beneficios derivados do convenio subscrito entre o Concello de Vilagarcía e a 

empresa GESS. 

O SR. DIÉGUEZ PAZOS di que conviría puntualizar e deixar ben claro que a 

urbanización do vial de nova apertura para acceso ó paso superior sobre a vía férrea cara 

ó Polígono Industrial de Trabanca Badiña, como da parcela nº 5 (viais) de cesión ó 

Concello non suporá, en ningún caso, ningún gasto para o Concello. 

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

favorablemente a aprobación inicial do proxecto de compensación, coa puntualización 

proposta polo SR. DIÉGUEZ PAZOS. 

O representante do Grupo Municipal do BNG di que se manifestará no Pleno e, 

polo tanto, abstense. 
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En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a aprobación inicial do 

Proxecto de Compensación de referencia, coa puntualización proposta polo SR. DIÉGUEZ 

PAZOS en canto ós gastos de urbanización." 

 

 

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

ACÓRDASE: 

 

Aproba-lo proxecto de compensación de propietario único, en relación cos terreos 

propiedade de General de Edificios y Solares, S.L. (GESS), nas Carolinas, facendo constar 

que a urbanización do vial  de nova apertura para acceso ó paso superior sobre a vía 

férrea cara ó Polígono Industrial de Trabanca Badiña, como da parcela nº 5 (viais) de 

cesión ó Concello non suporá, en ningún caso, ningún gasto para o Concello 

 

 

9.- APROBACIÓN, SE PROCEDE,  DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO 

DO PLAN DE PENSIÓNS DO PERSOAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE 

AROUSA.- 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 marzo de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta do acordo da Comisión de Control do Plan de Pensións do persoal do 

Concello, de data 17 de marzo de 2003, sobre modificacións de determinados artigos do 

REGULAMENTO DO PLAN DE PENSIÓNS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, en 

concreto os seguintes: 

 

Artigo 3.- Adscrición ó Fondo. 

 Cambio da redacción do apartado I pola seguinte: 

“De conformidade coa lexislación vixente, o Plan constituído atópase 

obrigatoriamente integrado nun Fondo de Pensións, sendo, na actualidade, o Fondo ó que 

se adscribe este Plan CAIXA VIGO, Fondo de Pensións, inscrito no Rexistro de Fondos de 

Pensións da Dirección Xeral de Seguros co nº F-0062. 
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A entidade xestora do Fondo de Pensións á que está adscrito o Plan é CAJA DE 

SEGUROS REUNIDOS CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.-CASER, inscrita no 

Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 2245, Folio 179, Folla M-39662, inscrición primeira e 

CIF nº A-28013050. 

O Plan quedará integrado neste Fondo ata que a Comisión de Control solicite a 

mobilización da conta de posición do Plan noutro Fondo de Pensións”. 

 

Artigo 7.- Dereitos e obrigacións dos Partícipes. 

 Inclusión dentro do apartado i) do artigo 7.1 do texto 

“...o desemprego de larga duración...”, despois das palabras 

enfermidade grave. 

  

 Artigo 17.- Aportacións do promotor. 

  Cambio da redacción do apartado 3 pola seguinte: 

 “A modificación da contía das aportacións, así como das 

magnitudes que se utilicen para referencia-las mesmas, 

levarase a efecto de conformidade cos acordos que ó 

respecto poidan acada-los axentes sociais no seo do Concello 

a través da negociación colectiva.  Dito acordo será asumido 

de forma inmediata pola Comisión de Control e o comunicará 

á Dirección Xeral de Seguros, incorporando a información 

sobre as novas aportacións en Anexo ás presentes 

especificacións”. 

  

 Artigo 18.- Da persoa dos Partícipes. 

 Cambio da redacción do apartado 3 pola seguinte: 
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 “A condición de Partícipe perderase, así mesmo, cando 

se cause baixa definitivamente no Concello, se suspendan as 

aportacións propias e se solicite a mobilización dos dereitos 

consolidados.  En caso de que non se solicite a mobilización, 

o Partícipe que se atope en dita situación e non realice 

aportacións propias, permanecerá de alta no Plan como 

Partícipe en suspenso. 

  

 Artigo 19.- Mobilización de dereitos consolidados. 

  Cambio da redacción do apartado 3 pola seguinte: 

 “Os dereitos consolidados correspondentes a un 

partícipe en suspenso son os dereitos consolidados do 

partícipe á data de extinción da relación laboral co promotor 

e/ou a suspensión das aportacións propias, capitalizados coa 

rendibilidade neta de gastos que obteña o Plan no Fondo ata 

a data do traslado dos seus dereitos a outro Fondo ou ata a 

data de liquidación das prestacións se pasa á situación de 

beneficiario”. 

  

 Artigo 22.- Obrigacións do partícipe. 

 Cambio da redacción do apartado B) pola seguinte: 

 “Indispoñibilidade de dereitos consolidados. 

 Os dereitos consolidados resultarán indispoñibles para 

os partícipes ata que se produzan os requisitos que dan lugar 

á prestación ou ós supostos de liquidez previstos no artigo 
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20, sen prexuízo da mobilidade de ditos dereitos por non 

pertencer ó colectivo laboral e funcionarial de empregados do 

Concello ou nos supostos de liquidación e disolución do Plan”. 

 

 Artigo 23.- Partícipe en suspenso. 

 Cambio do final do apartado 4, suprimindo o texto: 

 “...non poder ser elector ou elexible á Comisión de 

Control e por suposto...”. 

  

 Artigo 25.- Da persoa do beneficiario. 

 Inclusión ó final do punto 4 deste artigo do seguinte 

texto: 

 “A falta de designación expresa do Partícipe, serán 

beneficiarios, por orden preferente e excluinte: 

 1.- O cónxuxe. 

 2.- Os fillos ou descendentes. 

 3.- Os pais ou ascendentes. 

 4.- Outros herdeiros legais”. 

  

 Artigo 28.- Prestacións de xubilación e invalidez do partícipe. 

 Engadir ó final do segundo parágrafo (o que fala sobre a 

ganancia) o seguinte texto: 

 “...e a continxencia sexa recoñecida pola Seguridade 

Social ou órgano a quen corresponda”. 
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 Artigo 29.- Prestación a favor de beneficiarios.  Falecemento. 

  Incluír ó final do parágrafo a) a seguinte expresión: 

 “...ou no seu defecto ser herdeiro legal do causante”. 

  A substitución no parágrafo seguinte ó punto c) 2) e 

anterior a Contía do termo “herdeiro” por “beneficiario”. 

  

 Artigo 32.- Pago. 

 Cambio da redacción do apartado 1 pola seguinte: 

 “Recibida por parte da Entidade Xestora toda a 

documentación necesaria para o recoñecemento, o 

comunicará ó partícipe nun prazo máximo de quince días, coa 

información necesaria para que este decida sobre a forma de 

cobro desexada,  e unha vez que o partícipe comunique á 

Xestora a forma de pago da prestación, a Entidade Xestora 

ordenará á Entidade Depositaria o pago da prestación nun 

prazo máximo de quince días”. 

  

 Artigo 36.- Composición da Comisión de Control. 

 Cambio da redacción do primeiro parágrafo pola 

seguinte: 

 “A Comisión de Control do Plan de Pensións estará 

composta por oito membros, que se distribuirán da seguinte 

maneira: 

- 4 Membros en representación do promotor, que serán 

designados por este. 
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- 3 Membros en representación dos Partícipes. 

- 1 Membro en representación dos Beneficiarios”. 

 

Artigo 37.- Aportacións do promotor. 

 Engadido dun novo punto 6, coa seguinte redacción: 

“O quórum preciso para que as reunións da Comisión de 

Control sexan válidas será de catro membros”. 

 

Artigo 39.- Procedemento electoral. 

 Cambio da redacción do punto 10, pola seguinte: 

“A duración do mandato dos membros electorais da 

Comisión de Control do Plan será de 4 anos, podendo ser 

reelixidos en sucesivas convocatorias”. 

 

Artigo 43.- Procedemento de liquidación. 

Supresión do punto 4 deste artigo. 

 

Conforme ó disposto no artigo 40 do Regulamento do 

Plan de Pensións, o acordo deberá someterse á ratificación 

do Pleno da Corporación Municipal. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.S. de G.-

PSOE, PP e IVIL informan favorablemente as modificacións 

do Regulamento do Plan de Pensións do Persoal do Concello. 

O representante do Grupo Municipal do BNG di que se 

manifestará no Pleno e, polo tanto, abstense. 
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En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a modificación do 

Regulamento do Plan de Pensións do Persoal do Concello conforme se reflicte no acordo 

da Comisión de Control de dito Plan" 

 

 Toma a palabra o Sr. Castro Ratón dicindo  que a estas alturas non ten claro que 

se adapten á  lexislación vixente as modificacións. Debería estudiarse a composición da 

Comisión de Control do Plan de Pensións dende o punto de vista xurídico,  e  non  

comparte o artigo 37 no referente ó quórum. 

 

 Contesta o Sr. Alcalde  que non parece lóxico que se aprobe e hai que comprobar 

se se axusta á lei. 

 

Polo Sr. Alcalde retírase da sesión o presente asunto. 

 

 

10.-APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA ORDENANZA MUNICIPAL DE 

INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓN POR TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN DE 

ONDAS RADIOELÉCTRICAS.- 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 marzo de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta do proxecto de Ordenanza Municipal de TELECOMUNICACIÓN POR 

TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN DE ONDAS RADIOELÉCTRICAS, que consta de 48 artigos, 

divididos en 5 títulos, 2 disposicións adicionais, 2 disposicións transitorias e 1 disposición 

final. 

O Presidente da Comisión manifesta que o artigo 40 do proxecto de Ordenanza de 

referencia, no seu punto 6, atribúe a competencia para a aprobación dos programas de 

implantación ó Concello Pleno, sen prexuízo das delegacións que puidese efectuar, de 

conformidade coa lexislación vixente e propón que o citado apartado 6, conforme no 

establecido no artigo 21, apartados o) e q), da Lei 7/85, Reguladora das Bases de 

Réxime Local, quede redactado da seguinte maneira: 

“6.- A competencia para resolver corresponde ó Alcalde, salvo que as leis 

sectoriais o atribúan expresamente ó Concello Pleno ou á Comisión de Goberno”. 
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Os representantes do Grupo Municipal do P.S. de G.-PSOE informan 

favorablemente o proxecto de Ordenanza Municipal de instalacións de telecomunicacións, 

coa modificación proposta polo Presidente da Comisión. 

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

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a Ordenanza Municipal 

de instalacións de telecomunicación por transmisión-recepción de ondas radioeléctricas, 

coa modificación proposta polo Presidente da Comisión en canto á redacción do punto 6 

do artigo 40." 

 

 Toma a palabra o Sr. Alcalde indicando que é unha ordenanza esperada, trátase 

de extrapola-la lexislación estatal e adaptala ó concello, tendo como exemplo os 

concellos de Vigo, Ferrol e outros. Unha vez exposta ó público poderán expoñer 

alegacións os veciños. 

 Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que apoian a ordenanza e no período de 

exposición pública introducirán alegacións. 

 O  Sr. Castro Ratón sinala que se van abster, pero  na disposición adicional 2ª 

propón substituí-lo  órgano técnico por un órgano de carácter técnico-político, e podería 

estar formado polo Sr. Alcalde, Concelleiro de Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio, 

etc., e representantes veciñais. 

 O Sr. Alcalde  contesta que toda a Ordenanza  practicamente é un calco da 

Ordenanza de Ferrol, e as disposicións adicionais  tamén. 

 O Sr. Castro Ratón indica que dada a situación de Vilagarcía, onde hai un 

movemento veciñal, debería crearse unha comisión técnico-política coa participación 

veciñal, con voz,  pero sen voto. 

 Intervén o Sr. Portas indicando que tendo en conta que se necesita unha 

ordenanza sobre este tema, van votar a favor. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Con dezasete votos a favor dos membros pertencentes 

ós grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE, P.P. e IVIL, e dúas abstencións, dos 

membros pertencentes ó grupo político  municipal do B.N.G. 

 

 ACÓRDASE: 



 

   
 

 

18 

 

Aaprobar inicialmente a Ordenanza Municipal de instalacións de telecomunicación 

por transmisión-recepción de ondas radioeléctricas, coa modificación proposta polo 

Presidente da Comisión en canto á redacción do punto 6 do artigo 40.,  tal e como se 

describe nos antecedentes deste acordo. 

 

 

11.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PROPOSTA DE CREACIÓN DUNHA 

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS.- 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 marzo de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta da proposta sobre creación dunha Escola Oficial de Idiomas, na que, 

tras unha breve exposición xustificativa da necesidade de consolida-la oferta de ensino 

de idiomas en Vilagarcía de Arousa e na bisbarra, que dea resposta á demanda existente, 

proponse ó Pleno da Corporación Municipal acorde: 

1º.- Solicitar da Consellería de Educación a creación dunha Escola Oficial de 

Idiomas no noso Municipio para cubri-la demanda existente no Concello e a bisbarra. 

2º.- Ofrecer á devandita Consellería toda a colaboración institucional para tal fin, 

poñendo á súa disposición terreos para a construcción da escola ou estudiando outras 

posibles alternativas. 

 A Comisión, por unanimidade, informa favorablemente a proposta de creación 

dunha Escola Oficial de Idiomas, tal e como aparece redactada." 

 

 Toma a palabra o Sr. Alcalde sinalando que se alegra do apoio de tódolos grupos, 

xa que así terá máis forza a proposta. 

 

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

 

 ACÓRDASE: 

 

1º.- Solicitar da Consellería de Educación a creación dunha Escola Oficial de 

Idiomas no noso Municipio para cubri-la demanda existente no Concello e a bisbarra. 
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2º.- Ofrecer á devandita Consellería toda a colaboración institucional para tal fin, 

poñendo á súa disposición terreos para a construcción da escola ou estudiando outras 

posibles alternativas. 

 

 

12.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A 

FAVOR DUN PLAN NACIONAL CONTRA O RACISMO.- 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 marzo de 2003, do 

seguinte teor: 

 

"Dáse conta da proposta de declaración institucional a favor dun Plan Nacional 

contra o Racismo, conforme á que, considerando que o Goberno español se 

comprometera na Conferencia Mundial contra o Racismo, a Discriminación Social, a 

Xenofobia e as formas conexas de intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica), no ano 

2001, a adoptar medidas de prevención, educación e protección destinadas a erradica-lo 

racismo, a discriminación racial, a xenofobia e as formas conexas de intolerancia nos 

ámbitos internacional, estatal, autonómico e local, e tendo en conta as medidas da U.E., 

adoptadas en materia de loita contra o racismo, co obxectivo de contribuír a loitar contra 

o racismo, a discriminación racial, a xenofobia e ó aumento de malos tratos a 

inmigrantes e xitanos... 

 

O CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA: 

 

Insta ó Goberno español para que deseñe, aprobe e poña en marcha un PLAN 

NACIONAL CONTRA O RACISMO que conteña, entre outras: 

A) Medidas de carácter político, social, educativo ou de sensibilización, en relación 

coa comunicación e medios de difusión, para loitar contra actos e actitudes que xeren 

conductas xenófobas e manifestacións públicas de rexeitamento contra os inmigrantes; 

para elimina-lo racismo, a discriminación racial, a xenofobia e as formas conexas de 

intolerancia no lugar de traballo, no seu acceso á sanidade, á educación, ás prestacións 

sociais, á vivenda, ó lecer, etc. 
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B) Medidas específicas para previ-la tortura e os malos tratos dos axentes do 

estado, así como as manifestacións conexas de racismo dentro das forzas de seguridade 

e da administración de xustiza: 

1.- A ratificación dos protocolos 4, 7 e 12 do Convenio Europeo de Dereitos 

Humanos e máis da Convención Internacional sobre a protección de tódolos traballadores 

inmigrantes e membros das súas familias. 

2.- A incorporación ós regulamentos disciplinarios das forzas de seguridade – se 

aínda non está incluída– da agravante por racismo; a posibilidade de adoptar medidas 

para apartar provisionalmente do servicio directo a quen fora denunciado durante a 

investigación e unha guía de actuación para oficiais ó mando para sancionar a quen non 

denuncie ou encubra casos de abusos. 

3.- A promoción dos dereitos das víctimas mediante, por exemplo, a colocación de 

folletos informativos e pósters en varias linguas nas comisarías. A exposición nun lugar 

destacado en todas elas de información sobre o procedemento de presentación de 

denuncias. 

4.- A publicación de estatísticas periódicas sobre casos de racismo ou de 

denuncias de malos tratos levados a cabo polas forzas de seguridade (mortes baixo 

custodia, violacións e agresións sexuais de axentes do estado, uso excesivo da forza) 

onde exista un compoñente étnico, das investigacións internas abertas, dos expedientes 

disciplinarios abertos neses casos, das medidas cautelares adoptadas, das sancións que 

se establezan en caso de condenas, etc. 

5.- Medidas para vixiar e avalia-lo modo no que se levaron á práctica as reformas 

do Código Penal destinadas a combate-lo racismo dende a súa aprobación en 1996 (por 

exemplo o uso da agravante de racismo, etc.). Así mesmo, débense adoptar medidas 

para garantir que os axentes de policía e os tribunais investiguen axeitadamente a 

posible existencia de motivación racial nos malos tratos ou tortura, incluído o feito de que 

a orixe étnica fora o factor determinante da detención desa persoa. 

6.- O estudio da posibilidade de establecer unha comisión de investigación dos 

casos de índole racista, como existen noutros países, e que estaría formada por persoas 

de recoñecida independencia, imparcialidade e experiencia nestes campos. 

7.- Medidas para que a violación e a agresión sexual cometidas por axentes do 

estado sexa considerada unha forma de tortura. A interpretación do Código Penal en 
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relación coa tortura non debe ser máis restrictiva que a do artigo 1 da Convención contra 

a Tortura. 

 8.- A adopción dun protocolo claro e detallado de 

actuacións nos procedementos e prácticas de detención que 

se axustarán ás normas internacionais, como o Conxunto de 

principios para a protección de tódalas persoas sometidas a 

calquera forma de detención ou prisión. Os detidos deben ter 

acceso ós seus familiares, avogados e médicos sen dilación. 

Debe existir un código de conducta nos centros de detención 

de estranxeiros e nas comisarías, que regule o rexistro, 

traslado e custodia dos detidos. 

 9.- Unha política activa de recrutamento de mulleres 

policías ou gardas civís para vixia-las mulleres detidas. 

10.- A adopción dun protocolo de actuación con directrices claras sobre o uso da 

forza e os medios de inmobilización en caso de expulsións de solicitantes de asilo, 

refuxiados e inmigrantes. 

 11.- A adopción de medidas que garantan tódolos 

dereitos dos nenos non acompañados, de conformidade coa 

Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos do Neno. 

 12.- Medidas para unha maior formación en materia de 

dereitos humanos e de sensibilización respecto ó racismo de 

tódolos funcionarios encargados de facer cumpri-la lei, 

funcionarios xudiciais, de inmigración e forzas de seguridade. 

Así mesmo, é necesario un seguimento de como as prácticas 

profesionais incorporaron estes valores. 

 No proceso de elaboración do plan e das estratexias deben participar, xunto coas 

autoridades pertinentes, representantes de grupos afectados, ONG e expertos que 
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traballen sobre a cuestión do racismo e a administración de xustiza. Na súa elaboración 

deben de incluírse metas que se poidan medir e mecanismos de vixilancia. 

 O Sr. Castro Ratón manifesta que o presente asunto, na súa opinión, debería 

propoñerse, de forma consensuada, por tódolos Grupos Municipais. 

 Os representantes dos Grupos Municipais do P.S. de G.-PSOE, PP e BNG informan 

favorablemente a declaración institucional de referencia. 

 O representante do Grupo Municipal do IVIL di que se manifestará no Pleno e, 

polo tanto, abstense. 

 En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a declaración 

institucional a favor dun Plan Nacional contra o Racismo, conforme aparece redactada." 

 

 Toma a palabra o Sr. Rivera Mallo  indicando que asumen  e apoian a declaración.  

 Intervén o Sr. Portas Acha sinalando que están a favor, aínda que a redacción non 

é de todo correcta, pois deixase en mal lugar ás Forzas de Seguridade do Estado. 

 Intervén o Sr. Alcalde manifestando que esta declaración envíaa Amnistía 

Internacional e non se fala de casos concretos, dise que as conductas negativas dos 

corpos  de seguridade sexan consideradas como tortura. 

 O Sr. Castro Ratón indica que as forzas de seguridade do Estado están interesadas 

en eliminar ós desalmados do seu corpo. Na  declaración hai un sentido positivo para 

loitar contra o racismo e erradica-las prácticas malas.  

 

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

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-la  declaración institucional a favor dun Plan Nacional contra o Racismo, 

tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

 

13.-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. EN RELACIÓN CO DÍA 

INTERNACIONAL DAS MULLERES.- 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 marzo de 2003, do seguinte teor: 
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"Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do BNG, en relación co Día 

Internacional das Mulleres, na que faise constar que maila os avances, sigue a 

constatarse o contraste enorme que existe entre a lexislación pretendidamente 

igualitaria, mulleres-homes, e a realidade social das mulleres, polo que proponse ó Pleno 

da Corporación Municipal acorde: 

1.- Esta Corporación comprométese a promover políticas de acción positivas a fin 

de mudar e mellora-la situación social das mulleres, que comporten: 

a.- O cumprimento efectivo do principio de igualdade. 

b.- A erradicación da discriminación social que impide ás mulleres o pleno 

exercicio dos seus dereitos. 

c.- A potenciación da presencia activa das mulleres nos distintos ámbitos da vida 

social, favorecendo as condicións persoais e colectivas que posibiliten dito cambio. 

2.- Esta Corporación contribuirá á realización de campañas orientadas á mudanza 

de comportamentos, valores e aptitudes que implican a adopción de roles sociais por 

razón do xénero, co obxectivo de avanzar cara á igualdade real das mulleres. 

3.- Esta Corporación defenderá e reivindicará das institucións públicas uns 

servicios básicos universais que propicien un maior benestar á sociedade e, en especial, 

aqueles que constitúan un avance claro na discriminación positiva das mulleres. 

4.- A Corporación Municipal en Pleno recoñece o importante papel activo 

desempeñado polas Mulleres de Galicia no desenvolvemento económico e social do país e 

destaca o labor na reconstrucción e reparación das consecuencias da catástrofe do 

Prestige. 

 

O representante do Grupo Municipal do BNG informa favorablemente a devandita 

Moción. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.S. de G.-PSOE, PP e IVIL din que 

se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a aprobación da Moción 

do Grupo Municipal do BNG en relación co Día Internacional das Mulleres." 

 

Toma a palabra o Sr. Castro Ratón solicitando que a Corporación asuma 

compromisos de igualdade de oportunidades, de erradica-la discriminación por razón de 
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sexo, e aínda que a Concellería da Muller fai políticas moi positivas non é suficiente. Na 

catástrofe do Prestige  as mulleres sufriron graves consecuencias, e tamén  agora as 

mulleres iraquís  son víctimas dunha guerra cruel. 

Intervén o Sr. Portas Acha sinalando que van votar a favor,  pero quixera saber se 

en Iraq as mulleres poden dicir non á guerra, ou manifestarse. 

A Sra. Castaño López indica que se levaron a cabo moitas iniciativas no Concello e 

ó Consello Local poden levarse as  propostas dos grupos políticos pois están 

representados alí. Continúa dicindo que ve un pouco oportunista esta moción, e lévase 

anos defendendo iso.  

Tamén sinala que en Iraq as mulleres valen menos que un camelo, e aquí tódolos 

días as mulleres teñen o seu Prestige particular. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que a moción parece un pouco trasnoitada e 

non recolle a situación actual. Debe  destacarse o labor da muller  na catástrofe do 

Prestige, e como comparten o fondo da moción van votar a favor. 

O Sr. Castro Ratón contesta que en Iraq a muller ten dereito á vida e á dignidade. 

A Concelleira de Muller  quedou en levar ó Consello Local unha declaración do B.N.G. 

contra a violencia e aínda agora  se está esperando. Pódese falar do salario, pois en 

moitos casos teñen un salario inferior, no traballo doméstico hai desigualdade, e no 

mundo laboral tampouco hai igualdade, por iso se fai este chamamento á sociedade. 

 

Neste momento, sendo as 20.00 horas entra na Sesión o Sr. Rey Muñiz 

 

Contesta o Sr. Portas Acha  que ás veces é mellor morrer que sufrir como as 

mulleres de Iraq. 

 

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

 

 ACÓRDASE: 

Aproba-la  moción presentada polo grupo político municipal do BNG en relación co 

Día Internacional das Mulleres, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 
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14.-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA SOBRE REPROBACIÓN 

DO PRESIDENTE  E GOBERNO ESPAÑOL.- 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 marzo de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do P.S. de G.-PSOE na que, tras unha 

breve introducción referente ó inicio da guerra contra Iraq, declarada unilateralmente á 

marxe da legalidade internacional, e tendo en conta que o Presidente Aznar e o seu 

Goberno do Partido Popular apoian esta iniciativa de forma rotunda e en contra do que 

desexa a inmensa maioría dos cidadáns españois, proponse ó Pleno da Corporación 

acorde: 

“A Corporación Municipal de Vilagarcía de Arousa reproba con firmeza a actitude 

do Presidente Aznar e do seu Goberno do Partido Popular pola súa implicación e apoio na 

guerra contra Iraq”. 

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

favorablemente a devandita Moción. 

Os representantes dos Grupos Municipais do PP e IVIL din que se manifestarán no 

Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a Moción de referencia 

sobre Reprobación do Presidente Aznar e o seu Goberno." 

 

Toma a palabra o Sr. Alcalde  indicando que o seu grupo se reafirma na proposta , 

e en contra da guerra ó igual que a maioría dos cidadáns, pois é inxusta, vai en contra da 

legalidade e é desproporcionada, fala tamén de dous temas: A guerra preventiva quebra 

a legalidade internacional, e un dictador de calquera país estará  pensando en armarse 

pois neste mundo só se respecta ós máis armados. Por último sitúase en contra de 

calquera dictadura e condena os réximes como os de Sadám Huseín, pero non se gana a 

liberdade a canonazos. 

 En Gondomar aprobouse unha moción do Grupo Socialista, votaron todos en 

conciencia e debe dicirse non á guerra. A reprobación do Presidente e do Goberno 

español trata de non aproba-la postura do Goberno español e esixir que se  traballe para 

a paz e non para a guerra. 
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 Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que o seu grupo trae  hoxe unha Moción 

urxente sobre a Guerra de  Iraq. As iniciativas do grupo socialista van apoialas. É unha 

guerra inxusta, inmoral e contraria ós principios do dereito internacional. O Papa deixou 

entreve-la posibilidade de excomunión dos dirixentes que apoian a guerra. A acción 

militar supón o trunfo da barbarie sobre o diálogo e as enquisas do CIS din que o 91% 

dos españois están en contra da guerra. O réxime de Sadám Huseín foi alimentado por 

EE.UU. porque tiña pozos de petróleo. En resumo: Non á guerra, non no meu nome.  

 Intervén o Sr. Rivera Mallo dicindo que existen intereses económicos nesta guerra 

e non entenden algunhas actitudes. Rexeitan calquera clase de violencia e polo tanto a 

guerra, e se se recorre á guerra é porque hai uns intereses económicos moi importantes 

e vanno paga-los inocentes, e non comparten determinadas actitudes contemplativas. 

 Intervén o Sr. Portas Acha sinalando que están a favor da paz, do diálogo, e do 

respecto á legalidade. Cando non haxa bandeiras partidistas e cando se condene a 

réximes como ó de Sadám, tamén estará o grupo popular. 

 Contesta o Sr. Alcalde que a xente das manifestacións distingue o non á guerra e 

o réxime de Sadám Huseín e non o apoian. Esa é a táctica de Aznar. Esta guerra non era 

necesaria pois os inspectores estaban facendo o seu traballo. Por último condena ós que 

insultan e impiden o exercicio dos dereitos dos demais. 

 Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que xamais se reprobou a un Presidente do 

Goberno e vanse abster nas dúas mocións, aínda que están en contra da guerra. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Con trece votos a favor dos membros pertencentes ós 

grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE e B.N.G., catro votos en contra, dos 

membros pertencentes ó grupo político municipal do P.P. e tres  abstencións, dos 

membros pertencentes ó grupo político municipal de I.V.I.L. 

 

 ACÓRDASE: 

 

 Reprobar con firmeza a actitude do Presidente Aznar e do seu goberno do Partido 

Popular pola súa implicación e apoio na guerra contra Iraq. 
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15.-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE O ATAQUE A 

IRAQ.- 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 marzo de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta da Moción do Grupo Municipal Socialista na que, considerando o 

ataque militar contra a Iraq carece de xustificación e que non ten cobertura legal, ó non 

contar co respaldo do Consello de Seguridade e non responder ó acordo de ningunha 

organización multilateral, supoñendo, polo tanto unha guerra preventiva ilexítima e 

contraria á legalidade internacional, propónse ó Pleno da Corporación Municipal acorde: 

I.- Instar ó Goberno de España a non participar, de ningún modo, de forma 

directa ou indirecta, nas operacións militares que se levan a cabo en Iraq, nin conceder 

autorizacións de uso de bases ou do territorio español en apoio destas. 

II.- Instar ó Goberno a realiza-los chamamentos precisos e adopta-las medidas 

necesarias para que cese o máis rápido posible, en tódolos ámbitos bilaterais e 

multilaterais.  En concreto, o goberno promoverá a convocatoria duna reunión do 

Consello de Seguridade de Nacións Unidas e a adopción por este órgano duna decisión 

dirixida á solución pacífica da crise mediante o impulso e o reforzo do proceso de 

inspeccións e a formulación dun programa de traballo polos equipos de inspección e 

verificación.  Igualmente, o Goberno promoverá a convocatoria dun Consello Europeo 

extraordinario co obxectivo de recompoñer unha posición común da Unión Europea sobre 

o conflicto de Iraq e a súa solución pacífica. 

III.- Comunicar este acordo ó Goberno da Nación e o Congreso dos Deputados e á 

Unión Europea. 

Os representantes do Grupo Municipal do P.S. de G.-PSOE informan 

favorablemente a Moción de referencia. 

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

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a aprobación da Moción 

do Grupo Municipal Socialista en relación co ataque a Iraq." 
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VOTACIÓN E ACORDO.-  Con trece votos a favor dos membros pertencentes ós 

grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE e B.N.G., catro votos en contra, dos 

membros pertencentes ó grupo político municipal do P.P. e tres  abstencións, dos 

membros pertencentes ó grupo político municipal de I.V.I.L. 

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-la  Moción presentada polo  grupo político municipal Socialista sobre o 

ataque a Iraq, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

 

16.-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE SE INCLÚAN 

NO PLAN GALICIA OBRAS DE MELLORA E EQUIPAMENTO NOS PORTOS DE 

CARRIL E VILAXOÁN.- 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 marzo de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta da Moción do Grupo Municipal Socialista en relación cos plans que o 

Goberno da Xunta ten para investir nos portos da bisbarra para palia-los efectos 

derivados da crise do Prestige, nos que nada se programa para os Portos de Carril e 

Vilaxoán, de competencia autonómica, que tamén necesitan mellora-las súas 

infraestructuras e o seu equipamento, polo que proponse ó Pleno da Corporación 

Municipal acorde: 

1º.- Solicitar do Goberno Autonómico que no Plan Galicia se inclúan obras de 

mellora e equipamento dos Portos de Carril e Vilaxoán, segundo as demandas de 

necesidades que presenten as Confrarías de ambas vilas. 

2º.- Comunica-lo presente acordo ó Presidente da Xunta de Galicia, Conselleiro de 

Pesca, Presidente de Portos de Galicia e Patróns Maiores das Confrarías de Carril e 

Vilaxoán. 

O Sr. Portas Acha manifesta que a presente Moción non figura na Orde do Día da 

Comisión Informativa, polo que, na súa opinión, procedería que se incluiría por urxencia 

na propia sesión plenaria, como en reiteradas ocasións lle pasou ó seu Grupo Municipal, ó 
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que non se lle admitiron Mocións presentadas con anterioridade á Comisión Informativa e 

se lle dixo que deberían someterse ó trámite de urxencia na propia sesión plenaria. 

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

informan favorablemente a Moción de referencia. 

Os representantes do Grupo Municipal do PP din que se manifestarán no Pleno e, 

polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia e por maioría infórmase favorablemente a aprobación da Moción do 

Grupo Municipal Socialista sobre a inclusión no Plan Galicia das obras de mellora e 

equipamento nos Portos de Carril e Vilaxoán." 

 

 Toma a palabra o Sr. Alcalde indicando que no Plan Galicia podía incluírse o 

equipamento do Porto de Carril e no Porto de Vilaxoán podía ampliarse o dique de abrigo, 

pois noutros portos da comarca vaise actuar. 

 Intervén o Sr. Rivera Mallo sinalando que van apoia-la moción porque é xusta. 

 Contesta o Sr. Portas Acha que antes do Plan Galicia xa había actuacións previstas 

neses portos, e vaise levar a cabo en Vilaxoán  o dragado  e en Carril a electricidade. 

 

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

 

 ACÓRDASE: 

 

1º.- Solicitar do Goberno Autonómico que no Plan Galicia se inclúan obras de 

mellora e equipamento dos Portos de Carril e Vilaxoán, segundo as demandas de 

necesidades que presenten as Confrarías de ambas vilas. 

2º.- Comunica-lo presente acordo ó Presidente da Xunta de Galicia, Conselleiro de 

Pesca, Presidente de Portos de Galicia e Patróns Maiores das Confrarías de Carril e 

Vilaxoán. 

 

17.-INTERPELACIÓNS. 

 

 Non se presentaron 

 

 MOCIÓNS  URXENTES  
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 Antes de pasar ó apartado de Rogos e preguntas, polo Sr. Alcalde ponse en 

coñecemento da Corporación as mocións urxentes non incluídas na Orde do día que 

acompañaba á convocatoria da sesión, seguintes: 

 

 Polo Sr. Alcalde dáse lectura ás dúas mocións seguintes: 

 

 

 MOCIÓN URXENTE PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO  

P.S. de G-PSOE,  ENCOL DA SITUACIÓN SANITARIA EN GALICIA. 

 

 O Grupo Municipal do P. S de G-PSOE no Concello de Vilagarcía de Arousa ó abeiro 

do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais presenta ante o Pleno da Corporación Municipal 

esta MOCIÓN, con base nos motivos e consideracións seguintes: 

 

 A Consellería de Sanidade quere aprobar no Parlamento Galego unha Lei de 

Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) que representa un atentado contra o sistema 

sanitario deste país, porque: 

 

1.-Este Proxecto crea a chamada “Rede Galega de Atención Sanitaria de 

Utilización Pública”, que integra centros públicos e privados en igualdade de condicións. 

Beneficia ás empresas privadas de sanidade, nomeadamente as de capital 

multinacional, que terían acceso directo ós orzamentos do Sergas,  que reducirían 

proporcionalmente, provocando o lóxico deterioro da sanidade pública. 

O desvío de parte dos orzamentos de Sergas ós centros privados con ánimo de 

lucro provocará a descapitalización do sistema público e o deterioro progresivo dos 

centros sanitarios do Sergas. 

Os centros privados teñen agora unha peor relación médico/cama, 

enfermeiro/cama, persoal total/cama, o que entraña riscos dunha peor calidade na 

asistencia e nos coidados. 
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En vez de mellorar e potencia-la sanidade pública, o Goberno Galego pretende con 

esta lei desviar diñeiro público ás contas de resultados dos hospitais privados, e utiliza-

los orzamentos do Sergas con intención clientelar. 

 

2º.-Introduce fórmulas que posibilitarían a privatización da Atención Primaria, 

abrindo a porta a unha reforma similar á levada a cabo no Reino Unido polos Gobernos 

conservadores de Margareth Thatcher, que produciron a exclusión do sistema, na 

práctica, dos sectores máis marxinados da sociedade (anciáns, enfermos crónicos, 

enfermos mentais, etc.) 

 

3º.-Suprímese a gratuidade da atención ós enfermos crónicos e discapacitados, e 

permite a privatización do sistema sociosanitario. 

O artigo 104.5 do proxecto establece que, co obxecto de optimiza-los recursos, a 

prestación sociosanitaria, os pacientes crónicos que precisan coidados prolongados, será 

cofinanciada polos usuarios. 

Esta medida dana ós colectivos sociais máis desprotexidos e establece unha 

discriminación no acceso ós servicios sanitarios en función da capacidade económica das 

persoas. Facilita a creación dunha asistencia sociosanitaria privada e a penetración de 

capital multinacional no sector sanitario. 

 

4.-Crea acertadamente a figura do “Valedor do usuario”, pero anúlao na 

practica ó ser nomeado e destituído polo Conselleiro, en vez de outorgarlle a 

independencia necesaria que tería se o nomease o Parlamento. 

Este proxecto de lei é socialmente inxusto, crea mecanismos para desviar diñeiro 

público a empresas privadas con ánimo de lucro, deteriora as condicións laborais do 

persoal sanitario, abondando na inestabilidade, o que supón un risco importante para a 

calidade da prestación, e suprime a gratuidade da asistencia ós enfermos crónicos. 

A aplicación desta lei non da solución ós problemas que xa ten o sistema sanitario 

público como son a escaseza do funcionamento, as prolongadas listas de espera, o pouco 

tempo de consulta na atención primaria, as desigualdades asistenciais entre unhas zonas 

e outras, a insuficiencia de camas de agudos e especialmente para pacientes con 

enfermidades crónicas, a infradotación tecnolóxica dalgúns hospitais, e a persistencia das 

Fundacións e o Medtec como fórmulas de xestión. Todo isto debuxa un escenario moi 
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preocupante para a sanidade pública, que afecta á equidade no aproveitamento dun 

dereito primario, e tamén á calidade técnica do proceso asistencial. 

É por elo que o Grupo Municipal do PS de G-PSOE, propón diante do Pleno da 

Corporación Municipal a aprobación do seguinte acordo: 

 

“Que o Concello de Vilagarcía de Arousa, inste a Xunta de Galicia a que se retire 

do Parlamento o Proxecto de Lei de Ordenación Sanitaria de Galicia, e abra un proxecto 

de diálogo con tódalas entidades con presencia e representatividade no sector sanitario, 

así como coa oposición política, na busca do maior consenso posible no contido final 

dunha norma de enorme transcendencia para os cidadáns galegos”. 

 

 

 MOCIÓN URXENTE PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO 

B.N.G. PARA A RETIRADA DA LEI DE ORDENACIÓN SANITARIA DE GALICIA 

(LOSGA). 

 

 O Parlamento Galego, a instancia da Consellería de Sanidade, pretende a 

aprobación do proxecto de Lei de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOGSA) que 

representa un atentado contra a Sanidade Pública deste país, porque: 

 1.- Beneficia ás empresas privadas da sanidade, entre elas ás de capital 

estranxeiro, que terían acceso directo ós orzamentos do Sergas que se reducirán 

proporcionalmente provocando o lóxico deterioro da sanidade pública. 

Este Proxecto crea a chamada “Rede Galega de Atención Sanitaria de Utilización 

Pública”, que integra centros públicos e privados en igualdade de condicións 

O desvío de parte dos orzamentos de Sergas ós centros privados con ánimo de 

lucro provocará a descapitalización do sistema público e o deterioro progresivo dos 

centros sanitarios do Sergas. 

 Este proxecto resulta claramente beneficioso para certos intereses  empresariais 

mais tería efectos moi prexudiciais para o sistema sanitario público, para os seus 

traballadores e as súas traballadoras, e para toda a cidadanía. 

 En vez de mellorar e potencia-la sanidade pública, que cómpre recordar, constitúe 

un servicio público básico que está financiado cos nosos impostos, a Consellería pretende 
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con este proxecto de lei, desviar diñeiro público a petos privados e utiliza-los fondos do 

Sergas con intención clientelar. 

 

 2.- Suprime lexítimos dereitos laborais e perpetúa a carencia de persoal nos 

centros sanitarios públicos. 

 O persoal sanitario poderá ser movido do posto de traballo, centro ou localidade 

cando a xerencia o estime oportuno e incluso destinado a centros non pertencentes ó 

Sergas. 

 A precariedade no emprego repercutirá de xeito negativo na calidade asistencial 

 

3º.-Suprime a gratuidade da atención ás persoas enfermas crónicas e 

discapacitados, e permite a privatización da atención socio-sanitaria. 

O artigo 104.5 establece que, co obxecto de optimiza-los recursos, a prestación 

asistencial socio-sanitaria na súa modalidade de coidados prolongados, será cofinanciada 

polos usuarios e usuarias. Esta medida prexudica ós colectivos sociais máis necesitados e 

establece unha discriminación no acceso ós servicios sanitarios en función da capacidade 

económica das persoas. 

Facilita a creación dunha rede asistencial socio-sanitaria privada e a penetración 

de capital multinacional no sector sanitario. 

 

4º.-Crea acertadamente a figura do “Valedor do usuario”, mais anúlao na 

practica ó ser nomeado e destituído polo Conselleiro uo Conselleira en vez de outorgarlle 

a independencia necesaria que tería no caso de ser nomeado e cesado polo  Parlamento. 

 

5º.-Este proxecto  é socialmente inxusto e non dá solucións ós problemas do 

Sistema Sanitario Público Galego 

Xa que crea mecanismos para desviar diñeiro público a empresas privadas con 

ánimo de lucro, deteriora aínda máis as condicións laborais do persoal sanitario e 

suprime a gratuidade da asistencia ós enfermos e enfermas crónicos/as. 

A aplicación desta lei non da solución ós problemas que xa ten o Sistema Sanitario 

Público como son a escaseza de financiamento, as prolongadas listas de espera, o pouco 

tempo de consulta na Atención Primaria, as desigualdades asistenciais entre unhas zonas 

e outras, a carencia de camas de agudos/as e especialmente para pacientes con 
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enfermidades crónicas, e a infradotación tecnolóxica dalgúns hospitais nin reintegra ó 

sistema público as fundacións hopitalarias nin o Medtec de Vigo, entre outros problemas 

de urxente solución, e traería consecuencias desastrosas para a sanidade pública, para 

os traballadores da sanidade e para tódolos cidadáns e cidadás 

 

Por todo isto, o Grupo Municipal do B.N.G., solicita do Pleno da Corporación 

Municipal de Vilagarcía a adopción do presente, 

 

ACORDO 

Instar á Xunta de Galicia á retirada do Parlamento Galego do Proxecto de Lei de 

Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) e abra un proceso de diálogo e debate real e 

participativo con tódalas entidades con presencia, representatividade e actuación no 

sector sanitario sobre o texto da LOSGA, na busca do maior consenso posible no contido 

final dunha norma de enorme transcendencia para o sistema sanitario, tanto para o 

persoal ó servicio como para os usuarios e usuarias do mesmo. 

 

 Toma a palabra o Sr. Alcalde indicando que non se pode esperar a que se aprobe 

a lei para tratar este tema. 

 

VOTACIÓN E ACORDO: Con trece votos a favor, dos membros pertencentes 

ós grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE e B.N.G., catro votos en contra, dos 

membros pertencentes ó grupo político municipal do P.P., e tres abstencións, dos 

membros pertencentes ó grupo político municipal de IVIL; 

 

 ACÓRDASE: 

  Declarar de urxencia as  dúas mocións transcritas anteriormente e presentadas 

polos grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE e B.N.G. en relación co proxecto de 

Lei de Ordenanción Sanitaria de Galicia. 

 

Toma a palabra o Sr. De la Barrera Varela solicitando a retirada da lei, pois a nivel 

nacional estase debatendo o Estatuto Marco da Sanidade e parece que as negociacións 

van por bo camiño, pero se aproba esta Lei de Galicia non se tería en conta o Estatuto 

Marco. Esta lei retrocede á Sanidade dos anos 70,  daquela a xente da agraria non tiña 
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dereito a prestación sanitaria, e agora se a xente non ten  sanidade privada estará moi 

desprotexida. Esta lei privatiza a asistencia sanitaria pública, calquera centro privado 

pode traballar cos presupostos públicos. Preténdese subvencionar á  sanidade privada, 

suprímense os controles da Lei de Contratos das Administracións Públicas e haberá máis 

desigualdades entre as poboacións de Galicia.- 

 

Sendo as 9.15 h. auséntase da sesión  o Sr. Alcalde e pasa a presidi-la Sesión o 

Sr.  Rodríguez Cuervo 

Sendo as  9.20 h.  incorpórase o Sr. Alcalde e continúa presidindo a Sesión 

Plenaria. 

 

 Continúa o Sr. De la Barrera Varela dicindo que  os enfermos crónicos teñen que 

pagar parte da súa asistencia médica, o que conlevará que unha gran maioría da 

poboación ancián e con pensións baixas non poderán facerse cargo da factura do 

SERGAS,  e provocará un sistema non igualitario. Suprímense tódolos dereitos do persoal 

sanitario, tódolos profesionais poderán ser cambiados de posto, localidade, etc, incluso 

poden traballar nun hospital privado se así se estima conveniente. 

 

Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que este proxecto de lei non soluciona os 

problemas sanitarios das listas de espera, falta de especialistas, etc. É un gran erro 

político pois non se  consensúan os servicios sociais básicos.- 

 

O  Sr. Rivera Mallo sinala que as dúas mocións son  iguais en gran parte da súa 

redacción,   agradecen as explicacións do Sr. De la Barrera  Varela, e anuncia o apoio ás 

mesmas. 

 

Intervén o Sr. Portas Acha indicando que como non as coñecían con anterioridade 

van absterse. 

  

VOTACIÓN E ACORDO.-  Con quince votos a favor dos membros pertencentes ós 

grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE, IVIL, e B.N.G., e catro abstencións dos 

membros pertencentes ó grupo político  municipal do P.P. 
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 ACÓRDASE: 

 

A aproba-las dúas  mocións presentadas polos Grupos Municipais do P.S. de G-

PSOE,  encol da situación sanitaria en Galicia e do B.N.G.,  sobre a retirada da Lei de 

Ordenación Sanitaria  de Galicia (LOSGA), tal e como se describen nos antecedentes 

deste acordo. 

 

Polo Sr. Alcalde dáse conta de outra moción de urxencia presentada polo grupo 

municipal do B.N.G., en relación co ataque a Iraq, seguinte:  

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA DO ATAQUE A IRAQ  

 

Diante do ataque militar dos Estados Unidos de América, e outros países 

seguidistas, contra Iraq; o Concello Vilagarcía de Arousa fai o seguinte pronunciamento 

público: 

 

1.-  O Concello de Vilagarcía de Arousa expresa a súa repulsa, rexeitamento e 

condena do ataque militar contra Iraq, por consideralo inxusto, inmoral e contrario ós 

principios da legalidade que deben rexe-las relacións internacionais e o respecto ós 

dereitos humanos e dos pobos. 

 

2.-  Este ataque militar decidido de maneira unilateral polo goberno dos Estados 

Unidos, co apoio seguidista e servil dos gobernos español e británico, supón unha grave 

violación do dereito internacional e o  inicio dunha escalada belicista que está supeditada 

única e exclusivamente ós fins imperialistas do goberno dos Estados Unidos, un acto de 

violencia desmedida e criminal que está a causar o éxodo masivo da poboación iraquí, o 

sufrimento e a morte de milleiros de persoas inocentes, e que terá gravísimas 

consecuencias para a paz e a convivencia tanto na rexión como no conxunto do planeta. 

 

3.-  A acción militar iniciada polos Estados Unidos representa polo tanto o triunfo 

da violencia e da barbarie sobre os principios do diálogo, a convivencia e a igualdade que 

deberían caracterizar a actuación de gobernos autodenominados "democráticos", e que 

deberían rexer as relacións internacionais e a convivencia entre os pobos. 
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4.-  O Concello de Vilagarcía de Arousa expresa ademais a súa firme e decidida 

repulsa pola actuación do goberno español neste conflito, polo seu apoio submiso e servil 

ás decisións do goberno dos Estados Unidos, alentando e apoiando a decisión dun ataque 

militar unilateral e ilexítimo fronte á apostas polas vías diplomáticas e pacíficas 

defendidas pola maioría dos outros países, especialmente polos da Comunidade Europea. 

Ademais, rexeitamos a colaboración do Estado español no dispositivo militar de ataque a 

Iraq e o envío de forzas militares á zona, lamentando moi especialmente que un dos 

buques de flota leve o nome de "Galicia", toda vez que a cidanía de Vilagarcía, de Galicia, 

do Estado español e mesmo de todo ámbito planetario ten expresado clamorosamente: 

"Guerra, non... non, no noso nome". 

 

VOTACIÓN E ACORDO (URXENCIA): Por unanimidade dos señores concelleiros 

presente 

 

 ACÓRDASE: 

 

  Declarar de urxencia a  moción transcrita anteriormente 

 

VOTACIÓN E ACORDO (MOCIÓN).-  Con doce votos a favor dos membros 

pertencentes ós grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE, e B.N.G.,  catro votos en 

contra,  dos membros pertencentes ó grupo político municipal do P.P., e tres 

abstencións, dos membros pertencentes ó grupo político municipal do IVIL,. 

 

 ACÓRDASE: 

 

A aprobación da  moción presentada polo Grupo Político Municipal do B.N.G., tal e 

como se describe nos antecedentes deste acordo.. 

 

 A continuación, polo Sr. Alcalde dáse  lectura a unha moción de urxencia 

presentada polo grupo municipal do P.P., seguinte: 
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 Ante a crise de Iraq e, en especial ante á situación do conflicto militar, o Grupo 

Municipal Popular presenta para o seu debate e aprobación en Pleno a seguinte 

 

MOCIÓN 

 A Corporación Municipal, ó igual que a sociedade española, expresa a súa 

inquietude e preocupación polo desenvolvemento dos recentes acontecementos 

provocados pola negativa permanente de Sadam Husein a cumprir co desarme esixido 

pola legalidade internacional. 

 

 Asemade, manifesta a súa repulsa ós actos de vandalismo na rúa, así coma as 

agresións ás sedes de partidos políticos democráticos realizadas en nome da paz. 

 

 En atención a todo isto, o Grupo Municipal Popular propón ó Pleno que adopte o 

seguinte acordo: 

• Instar ó Goberno central a manter o compromiso coa liberdade, a paz e a 

seguridade dentro da legalidade internacional e coas obrigas derivadas dos 

acordos e convenios nos que España participa. 

• Reafirmar a vontade do pleno e efectivo desarme do réxime iraquí en todo o 

seu territorio como esixencia internacional en orde a unha paz estable e 

permanente no concerto de nacións. 

• Manifestar o unánime desexo da pronta instauración en Iraq dun marco 

político democrático respectuosos cos dereitos humanos e coa soberanía 

popular. 

Propiciar a máxima implicación dos organismos europeos e internacionais na 

defensa e protección        dos dereitos do pobo iraquí, así como a máis áxil 

atención humanitaria na zona afectada. 

• Continuar traballando polo proceso de paz de Oriente Próximo e pola 

resolución do conflicto palestino-israelí que propiciará máis seguridade e 

estabilidade á rexión. 

• Remitir estes acordos ó Presidente do Goberno, ós Portavoces dos Grupos 

Parlamentarios no Congreso dos Deputados e á Presidencia do Consello 

Europeo. 
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Intervén o Sr. Portas Acha  indicando que espera que apoien a moción. 

 

VOTACIÓN E ACORDO: Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

 

 ACÓRDASE: 

 

  Declarar de urxencia a devandita moción de urxencia presentada polo Grupo 

Político Municipal do P.P. 

 

Toma a palabra o Sr. Alcalde indicando que independentemente das expresións 

que se plantean na parte expositiva da Moción, está de acordo  co 1º apartado , co 2º, 

3º , 4º , 6º, e no  5º debe substituirse   "Continuar traballando", por : Que traballen. 

O  Sr. Portas Acha acepta a puntualización do Sr Alcalde. 

Intervén o Sr. Castro Ratón sinalando que rexeitan e denuncian conductas 

violentas, pero a  postura do seu grupo é contraria a esa Moción,  porque contén 

elementos de práctica política do PP, e se antes non se desarmou o pobo iraquí, como se 

vai desarmar ós oito días de guerra. 

 

Neste momento, sendo as vintedúas horas, marchan da sesión  a Sra. Castaño 

López e o Sr. Barreiro López. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Con quince votos a favor dos membros pertencentes ós 

grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE, P.P. e IVIL e dous votos en contra,  dos 

membros pertencentes ó grupo municipal do B.N.G., 

 

 

 ACÓRDASE: 

 

A aprobación da  moción  presentada polo Grupo Político Municipal do P.P., tal e 

como se describe nos antecedentes deste acordo, coa puntualización feita polo Sr. 

Alcalde ó apartado 5º. 
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18.-ROGOS E PREGUNTAS 

 

Polos Srs.  Concelleiros que se citan a continuación, formúlanse os seguintes 

rogos e preguntas: 

 

O Sr. Castro Ratón pregunta  cando entra en funcionamento a páxina Web do 

concello. 

O Sr.Alcalde contesta que hai contidos que non están rematados e cre que en 

quince días pode estar finalizada. 

O Sr. Castro Ratón  pregunta onde serán os locais para a oposición na nova Casa 

Consistorial. 

Contesta o Sr. Alcalde que se está estudiando o amoblamento do Concello e a 

financiación do mesmo, non se pretende entregar locais sen mobiliario, e antes da 

renovación da Corporación tomará posesión dos locais a oposición. 

O Sr. Castro Ratón indica que no listín telefónico figura  "Oposición" 

Contesta o Sr. Alcalde que non comprobou o listín. 

 O Sr. Portas Acha sinala que na zona do porto falta un sinal vertical, e na rúa 

Manuel Antonio non se pode ir de fronte porque é acceso prohibido. 

Contesta o Sr. Quintela Pereira que se comprobarán ambos extremos. 

 

 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 vintedúas horas e cinco minutos, da que se estende a presente acta, e eu como 

Secretaria dou fe. 

 


