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ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORDINARIA 

CELEBRADA  O  DÍA  30 DE XANEIRO 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 trinta de 

xaneiro 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, DA ACTA DA SESIÓN  ANTERIOR.- 

Dáse conta  da acta correspondente  á  sesión plenaria ordinaria, celebrada o día 26 de 

decembro de 2002, que é aprobada por unanimidade. 

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  

decembro de 2002, seguintes: 

DECRETOS DA ALCALDÍA MES DE  DECEMBRO DE 2002 

167 imposicións de sancións de multas de tráfico 

2 sobresemento de sancións de multas de tráfico 

1 nomeamento de Secretario Accidental 

3 gratificación especial a funcionarios 

4 listas definitivas de aspirantes admitidos e excluídos en procesos selectivos 

1 licencia definitiva de apertura 

1 información pública 

1 venda de vehículos para chatarra 

6 sobresemento de expediente administrativo 

2 licencia provisional de apertura  

1 desprendemento de tellas á vía pública 

1 desprendemento de pedras balcón 

1 gastos de locomoción 

8        paralización de obras 

1 limpeza de maleza 

2 poda de árbores 

1 restablecemento de leito da augas pluviais 

1 licencia de apertura 

2 desprendemento de lousas á vía pública 

1 desestimación de recurso 

1 iniciación de expediente administrativo sancionador 

2 inscrición no Rexistro municipal de asociacións 

1 sanción de multa 

1 servicios extraordinarios 

TOTAL: .- 210 
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O Concello Pleno queda sabedor. 

 

 

3.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA QUE 

OS TITULARES DOS POSTOS DE VENDA DE PEIXE NA PRAZA DE ABASTOS, QUE 

NON EXERCEN ESTE LABOR, QUEDEN EXIMIDOS DO PAGAMENTO DAS 

RESPECTIVAS TAXAS, ATA QUE REINICIEN A SÚA ACTIVIDADE. 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 27 de xaneiro de 

2003, do seguinte teor: 

  

"Dáse conta da proposta da Alcaldía-Presidencia de exención da taxa por 

ocupación de postos na Praza de Abastos ás peixeiras, con postos fixos, afectadas pola 

catástrofe do buque Prestige, na que, tras unha breve exposición dos motivos da 

proposta, como consecuencia dos efectos derivados da catástrofe do buque Prestige e a 

prohibición da pesca e o marisqueo en practicamente todo o litoral galego, polo que 

os/as vendedores/as de peixe e marisco se atoparon sen mercancía que poder vender na 

Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa e optaron, na súa gran maioría, polas axudas 

anunciadas pola Xunta de Galicia para as peixeiras con motivo do cese temporal da súa 

actividade, e en base á previsión do artigo 21.1 j) da Lei de Bases de Réxime Local, que 

permite ó Alcalde “adoptar persoalmente e baixo a súa responsabilidade, en caso de 

catástrofe ou infortunio públicos ou grave risco dos mesmos, as medidas necesarias e 

adecuadas, dando conta inmediata ó Pleno”, propón ó Pleno da Corporación Municipal a 

adopción do seguinte acordo: 

1º.- Con efectos do 1 de xaneiro de 2003, os titulares de postos de venda de 

peixe na Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa, quedan eximidos do aboamento da 

taxa por utilización das instalacións existentes na Praza de Abastos de Vilagarcía de 

Arousa, sempre e cando cumpran os dous requisitos seguintes: 

a) Que non exerzan a actividade de venda de peixe e marisco, é dicir, que non 

realicen a ocupación de ningún posto  na Praza de Abastos. 

b) Que sexan beneficiarios das axudas convocadas ó efecto, entre outras, pola 

Xunta de Galicia, por razón da paralización da súa actividade. 



 

   
 

 

4 

2º.- A presente exención quedará sen efecto, unha vez que os titulares dos postos 

de venda de peixe, deixen de ser beneficiarios das devanditas axudas e reinicien a súa 

actividade na Praza de Abastos. 

Dáse conta, así mesmo, do informe favorable do Departamento de Rendas en 

relación con esta proposta. 

A Comisión, por unanimidade, dictamina favorablemente a aprobación da 

proposta da Alcaldía-Presidencia nos seus propios termos." 

 

 Toma a palabra o Sr. Alcalde indicando que se trata de adecuar unha taxa 

municipal  á ocupación real dos postos de venda na Praza de Abastos, plantexouse tamén 

a exención para as persoas que venden agora na praza, pero como iso non é posible 

legalmente, poden ser axudadas doutra maneira, a través dun plan para incentiva-la 

compra na praza, etc. 

  

 Intervén o Sr. Castro Ratón sinalando que están a favor da proposta da Alcaldía, 

felicita á Asociación de autónomos e profesionais e anímaos a que sigan  coas súas 

propostas. O Prestige non foi un desastre natural e debe restituírse o dano conforme ó 

dereito. A responsabilidade civil debe contempla-lo lucro cesante e o Concello debe 

contabilizalo para que na causa aberta solicite a restitución dos ingresos que perde o 

Concello. 

 

Contesta o Sr. Alcalde que lle parece ben o indicado polo Sr. Castro Ratón e como 

é fácil certifica-la perda dos ingresos,  presentaranse as contas onde faga falta. 

 

 Intervén o Sr. Rivera Mallo para felicitar ós autónomos e apoia-la proposta. 

 

 Intervén o Sr. Portas Acha anunciando tamén o apoio do seu grupo á proposta da 

Alcaldía.  

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

 ACÓRDASE: 

Aproba-la proposta da Alcaldía-Presidencia tal e como se describe nos 

antecedentes deste acordo. 
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4.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PROPOSTA  SOBRE DESIGNACIÓN 

COMO SUBSEDE DOS XOGOS OLÍMPICOS DE 2012, PARA AS PROBAS NÁUTICAS 

E DE VELA, AS RÍAS BAIXAS.- 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 27 de xaneiro de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta da proposta sobre a designación das Rías Baixas como Subsede dos 

Xogos Olímpicos, na que en base ós antecedentes existentes, en concreto,  o acordo 

adoptado polo Pleno da Corporación Municipal, por unanimidade, con data 28 de 

setembro de 2000, na que se propoñía ó Concello de Madrid que, de se-lo caso, 

designase ás Rías Baixas como Subsede dos Xogos Olímpicos de 2012, para as probas 

náuticas e de vela, e unha vez que o Comité Olímpico Español designou a Madrid como a 

candidata de España á organización dos citados Xogos Olímpicos de 2012, propón ó Pleno 

da Corporación Municipal que acorde: 

1.- Felicitar ó Concello de Madrid polo éxito acadado e reitera-lo ofrecemento das 

Rías Baixas como Subsede da candidatura olímpica Madrid 2012. 

2.- Dirixirse á Presidencia da Xunta e á Secretaría Xeral para o Deporte a fin de 

que retomen e axilicen as súas xestións para conqueri-lo devandito obxectivo, 

converténdose así nunha contribución máis para a recuperación da economía e da imaxe 

de destino turístico de Galicia, seriamente ameazadas tralo desastre do Prestige. 

3.- Remitir este acordo ás Deputacións Provinciais de Galicia, á Federación Galega 

de Municipios e Provincias (FEGAMP), a tódolos Concellos das Rías Baixas, ás Federacións 

Galegas de Vela, Piragüismo e Remo e ós Parlamentos de Galicia e España. 

A Comisión, por unanimidade, dictamina favorablemente a aprobación da proposta 

da Alcaldía nos seus propios termos." 

 

 Toma a palabra o Sr. Alcalde dicindo que a proposta podería ser asinada polos 

voceiros de tódolos grupos políticos municipais e debe dirixirse o acordo tamén á 

Consellería de Familia (Dirección Xeral de Deportes), xa que,  a  Secretaría Xeral para o 

Deportes  antes dependía do Presidente da Xunta de Galicia e agora está integrada nesa 

consellería. Dado que,  as Rías Baixas reúnen as condicións para o deporte da vela, o 

demais depende do que se traballe, xa que, hai medios e boa climatoloxía. Dise que 
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Madrid xa ten elixida as Illas Baleares, pero como dispón de  seis meses para presenta-lo 

proxecto definitivo, poderían incluírse dúas sedes, as Illas Baleares e as Rías Baixas. 

Continúa dicindo que lamenta que teña máis eco esta iniciativa nos medios de 

comunicación nacional que nos locais, e por último, indica que o Goberno Galego debe 

defender esta proposta nas máis altas esferas. 

 

 Intervén o Sr. Rivera Mallo para manifesta-lo apoio do seu grupo á proposta 

 

 O Sr. Castro Ratón indica que apoian a proposta, e non hai que darse  por 

vencidos porque  o contorno das Rías Baixas optará con esta iniciativa a algunha 

actividade olímpica, ademais agora debe haber ideas para o empuxe da economía desta 

zona, e podería intentarse crear con  Vigo-Pontevedra-Vilagarcía de Arousa un organismo 

para apoiar esta iniciativa. 

 

 O Sr. Portas Acha expón o apoio do seu grupo a proposta, considera  que se debe 

ser optimista e pide ós medios de comunicación que o teñan en conta, así como o apoio a 

tódolos concellos. 

 

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

 ACÓRDASE: 

 

1.- Felicitar ó Concello de Madrid polo éxito acadado e reitera-lo ofrecemento das 

Rías Baixas como Subsede da candidatura olímpica Madrid 2012. 

2.- Dirixirse á Presidencia da Xunta, á Consellería de Familia, Xuventude e 

Voluntariado   (Dirección Xeral para o Deporte ), a fin de que retomen e axilicen as súas 

xestións para conqueri-lo devandito obxectivo, converténdose así nunha contribución 

máis para a recuperación da economía e da imaxe de destino turístico de Galicia, 

seriamente ameazadas tralo desastre do Prestige. 

3.- Remitir este acordo ás Deputacións Provinciais de Galicia, á Federación Galega 

de Municipios e Provincias (FEGAMP), a tódolos Concellos das Rías Baixas, ás Federacións 

Galegas de Vela, Piragüismo e Remo, ós Parlamentos de Galicia e España, ó Concello de 

Palma de Mallorca, ó Goberno Balear e ó Comité promotor da candidatura de Madrid 

2012. 
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5.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA INCLUSIÓN DO PUNTO i) NO 

APARTADO 1) DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO DO PLAN DE PENSIÓNS 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 27 de xaneiro de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta da Acta da sesión extraordinaria-urxente da Comisión de Control do 

Plan de Pensións do persoal do Concello de Vilagarcía de Arousa, de data 22 de xaneiro 

de 2003, segundo a que, por unanimidade, se aproba a inclusión do punto i) no apartado 

1) do artigo 7 do Regulamento do Plan de Pensións do Concello de Vilagarcía de Arousa, 

co seguinte texto: 

“i).- Solicitar do fondo, no que estea integrado o seu Plan de Pensións, a través da 

súa entidade xestora, que se fagan efectivos os seus dereitos consolidados na súa 

totalidade ou en parte, con carácter excepcional, nos supostos de enfermidade grave, de 

acordo co previsto no artigo 10 bis, do Regulamento de Plans e Fondos de Pensións, ou o 

que ó respecto estableza a lexislación vixente”. 

Dáse conta así mesmo de que, conforme ó establecido no artigo 40 do 

Regulamento do Plan de Pensións do Concello de Vilagarcía de Arousa, a citada 

modificación do Regulamento do Plan de Pensións do Concello de Vilagarcía de Arousa 

debe ser ratificado polo Pleno da Corporación Municipal. 

A Comisión, por unanimidade, dictamina favorablemente a ratificación da inclusión 

do punto i) no apartado 1 do artigo 7 do Regulamento do Plan de Pensións do Concello 

de Vilagarcía de Arousa, tal e como aparece transcrito anteriormente." 

 

 Toma a palabra o Sr. Castro Ratón indicando que considera correcta esta 

iniciativa, pero podería incluírse ademais da enfermidade grave, o paro de longa 

duración. Hai un ano cambiouse a representación na Comisión de Control do Plan de 

Pensións, e díxose que se modificaría o regulamento do Concello. 

 

 Intervén o Sr. Muñiz Abuín dicindo que se fixo esta modificación pola situación 

concreta dun funcionario. 
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 Contesta o Sr. Alcalde que sen dilación deben facerse as dúas cousas: 

incrementar ós parados de longa duración e modifica-la composición da Comisión de 

control do Plan de Pensións.  

 

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

 

 ACÓRDASE: 

 

Ratifica-la inclusión do punto i) no apartado 1 do artigo 7 do Regulamento do Plan 

de Pensións do Concello de Vilagarcía de Arousa, tal e como se describe nos 

antecedentes deste acordo. 

 

6.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G., EN RELACIÓN COA 

XESTIÓN DO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.- 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 27 de xaneiro de 2003, do 

seguinte teor: 

 

"Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do B.N.G. en relación coa xestión do 

Padrón Municipal de Habitantes, na que, tras un breve resumo dos antecedentes que 

orixinan a Moción, como son a centralización do Padrón Municipal, a partir de maio de 

1996, co fin de simplifica-la súa xestión e ter unha base única de habitantes do Estado 

español e que as normas que continuamente son aprobadas pola Presidencia do Instituto 

Nacional de Estatística, resolucións, ordes, acordos adoptados pola Comisión Permanente 

do Consello de Empadroamento, notas aclaratorias, circulares das delegacións 

provinciais, etc., fan que a xestión sexa excesivamente complexa, o que provoca unha 

gran cantidade de erros (136 catalogados), que en definitiva supoñen para os concellos 

un importante traballo adicional e  gastos, tamén adicionais, que ten que soporta-la 

Facenda Municipal, propón ó Pleno da Corporación Municipal que se adopte o seguinte 

acordo: 
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 1.- Rexeita-lo actual sistema de xestión do Padrón Municipal de Habitantes posto 

en marcha polo I.N.E. e reclamar un estudio, coa colaboración das Entidades Locais, para 

implantar un novo modelo de xestión máis eficaz, que resolva tódolos problemas de 

xestión dos Padróns Municipais que se detectan na actualidade. 

2.- Dirixirse ó Instituto Nacional de Estatística a fin de solicitar unha ampliación do 

prazo do actual proceso de variación de datos nos Padróns Municipais, a partires do 

Inquérito de populación e vivendas de 2001. 

3.- Reclamar do Goberno a concesión de compensacións económicas para os 

Concellos, a fin de que poidan afronta-la enorme carga de xestión que se deriva da 

obrigación de realizar comprobacións manuais para contrasta-las propostas de 

modificación enviadas polo I.N.E. 

Dáse conta, así mesmo, do informe do funcionario administrativo encargado da 

Xestión Municipal de Habitantes do Concello de Vilagarcía de Arousa, do que resulta que 

se considera que a Moción está ben fundamentada, se ben o actual sistema de xestión do 

Padrón de Habitantes é necesario pero necesita bastantes melloras, facendo constar que 

o I.N.E. é consciente de que o actual sistema non funciona como debe ser, estando en 

estudio unhas melloras, se ben, en ningún caso, se volvería ó sistema anterior.  Tamén 

se considera xusto que se demande unha compensación económica pola grande carga de 

traballo que supón o sistema actual, en canto ós prazos acordouse unha ampliación ata o 

10 de febreiro de 2003 a remisión de variacións, recomendando o envío prioritario das 

altas e modificacións por cambio de domicilio e, no que respecta ás demais disponse de 

seis meses, aproximadamente ata o mes de outubro de 2003. 

 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.S de G – PSOE., o I.V.I.L., e do 

B.N.G informan favorablemente a Noción de referencia. 

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

polo tanto, abstéñense. 

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

Moción do Grupo Municipal do B.N.G. en relación coa xestión do Padrón Municipal de 

Habitantes, nos seus propios termos". 
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Toma a palabra o Sr. Castro Ratón dicindo que o Goberno transfire competencias 

ós concellos, pero sen compensacións económicas. O informe emitido polo funcionario 

municipal de estatística  pode se-lo marco de acordo. 

 

 Intervén o Sr. Alcalde  indicando que votarán a favor da moción, xa que o sistema 

é bo pero debe mellorarse, segundo consta no informe do responsable municipal. 

Considera que ás veces o traballo dos funcionarios non é valorado, pero as mocións van 

conquerir que os responsables do INE modifiquen o sistema actual. 

 

 O Sr. Rivera Mallo manifesta que como se trata de abaratar custos van apoia-la 

moción. 

 O  Sr. Portas Acha expón que están de acordo coa moción e van   votar a favor. 

O Sr. Castro Ratón sinala que substitúen do primeiro  apartado da moción o termo 

"Rexeitar" por "Perfeccionar" . 

 

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

 

 ACÓRDASE: 

 

1.- Solicita-lo perfeccionamento do actual sistema de xestión do Padrón Municipal 

de Habitantes posto en marcha polo I.N.E. e reclamar un estudio, coa colaboración das 

Entidades Locais, para implantar un novo modelo de xestión máis eficaz, que resolva 

tódolos problemas de xestión dos Padróns Municipais que se detectan na actualidade. 

2.- Dirixirse ó Instituto Nacional de Estatística a fin de solicitar unha ampliación do 

prazo do actual proceso de variación de datos nos Padróns Municipais, a partires do 

Inquérito de populación e vivendas de 2001. 

3.- Reclamar do Goberno a concesión de compensacións económicas para os 

Concellos, a fin de que poidan afronta-la enorme carga de xestión que se deriva da 

obrigación de realizar comprobacións manuais para contrasta-las propostas de 

modificación enviadas polo I.N.E. 
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12.- INTERPELACIÓNS. 

 

Polo Grupo Municipal do B.N.G. preséntase  a Interpelación seguinte: 

 

CONSORCIO CONTRA INCENDIOS DO SALNÉS 

 

"O Pleno da Corporación do Concello de Vilagarcía, en sesión do 27-06-2002, 

acordou "aproba-la modificación dos estatutos do Consorcio para a prestación do servicio 

contra incendios e salvamento da Comarca do salnés, (coa redacción referendada polo 

Pleno do Consorcio na sesión celebrada o día 187 de abril de 2002), exceptuando desta 

aprobación os artigos nos que se fai referencia á aportación económica a realizar polo 

Concello de Vilagarcía de Arousa (Artigo 21-b. Contribucións ó Consorcio-Gastos de 

funcionamento: Concello de Vilagarcía. 6,42% dos gastos anuais), por entender que debe 

ser cero (euros), e considerar que tanto a Xunta de Galicia como a Deputación Provincial 

deben asumir ese custo". 

No expediente da documentación, inclúese certificación emitida pola secretaría 

xeral do Concello, (sesión da CMG do 6 de maio de 2002) no que expresa: 

"Vista a modificación dos Estatutos do Consorcio para a prestación do servicio 

contraincendios e salvamento da Comarca do Salnés; remitidos polo devandito 

Consorcio, aprobados polo Pleno do mesmo o día 18 de abril do ano 2002, a Comisión de 

Goberno acorda prestarlle aprobación e proceder á súa elevación ó Pleno da Corporación 

para a correspondente ratificación". 

Ó inicio do asunto plenario, pola Sra. Secretaria, dérase lectura ó dictame emitido 

pola Comisión Informativa  correspondente (24-06-2002) que, entre outras cousas di: 

"Dáse conta do acordo da Comisión Municipal de Goberno de data 8 de maio de 

2002, polo que aproba a modificacións dos Estatutos do Consorcio...", engadindo: "Os 

representantes do Grupo Municipal do P.S. de G_PSOE informan desfavorablemente a 

ratificación do indicado acordo, xa que, con posterioridade á súa adopción pola Comisión 

Municipal de Goberno, tiveron coñecemento de que en municipios como A Estrada e 

Lalín, que teñen tamén máis de 20.000 habitantes, como Vilagarcía, a Xunta de Galicia e 

a Deputación Provincial, custéanlle-la súa aportación, mentres que no caso de Vilagarcía, 

ó se-lo único municipio, dentro do Consorcio da Comarca do Salnés, é o único ó que 
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esixe unha aportación económica, por ter máis de 20.000 habitantes e considerar que o 

servicio tería que prestalo conforme á Lei de Bases do Réxime Local". 

Con anterioridade ó Pleno da Corporación Provincial (Deputación de Pontevedra) 

na súa sesión ordinaria do día 22 de marzo do ano 2002, 

 

"Fóra da Orde do día, e previo declaración de urxencia... acordou por maioría de 

votos do Grupo Popular e cos votos en contra do Grupo Socialista e do BNG, prestar 

conformidade á modificación dos mencionados Estatutos, aprobados inicialmente polo 

Pleno do citado Consorcio na súa sesión extraordinaria de 14 de xaneiro de 2002..." 

 

Nos días que seguiron  á celebración da sesión plenaria municipal, o Sr. Louzán 

(non se sabe ben se actuando como vicepresidente da Deputación de Pontevedra ou 

como presidente provincial da súa organización política), en visita a Vilagarcía declarou: 

 

"Gago, pola súa nula xestión, está moi mal acostumado a que tódalas inversións 

que se fan no seu municipio teñan que ser financiadas pola Xunta de Galicia e a 

Deputación. O que sinto é que este tipo de cousas o que provocan que saian 

prexudicados os cidadáns de Vilagarcía que poden ver como se atrasa a posta en marcha 

do parque" (Diario de Arousa, 7-7-2002) 

Outros feitos relevantes, dos que se ten coñecemento polo seu tratamento 

informativo a través dos diversos medios de comunicación, sinalan: 

a) O Consorcio ten constituído o seu órgano máximo, o Pleno (Artigo 9), 

resultando que "un alcalde, que resulte designado nunha elección efectuada de 

entre os restantes alcaldes..." é o actual alcalde do Grove, concello que ten 

rexeitado expresamente a aprobación dos Estatutos. 

b) Designouse Xerente, na persoa do Sr. Tirado Serán, ó parecer por decisión da 

presidenta, non acordada polo Pleno, amparándose nunha suposta potestade 

para adoptar esta decisión. 

c) Resolveuse  a prestación do servicio, privatizando a súa prestación por 

concesión á empresa CELTAPRIX. 

d) Non se ten concluída a obra, e posterior posta en funcionamento da subsede, 

radicada en Vilagarcía. 
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e) Aprobouse o orzamento para o actual exercicio por un total de 840.028,49 

euros, fixando como ingreso a aportación do Concello de Vilagarcía por 

importe de 49.650, 90 euros. 

 

O Grupo Municipal do BNG, á vista da situación sinalada, efectúalle a seguinte: 

 

INTERPELACIÓN 

 

1º.- ¿Que  medidas vai adopta-lo Goberno Municipal para asegura-lo 

cumprimento do acordado polo Pleno (aportación cero), toda vez que pasados xa 

sete meses non se ten acadado solución á diferencia de criterios, e pola contra no 

orzamento do Consorcio fíxase a aportación do Concello de Vilagarcía? 

¿Incorpórase esta obriga na proposta de Orzamentos do Concello? 

2º.-¿Que consideración xurídica fai á situación provocada polo acordo 

adoptado no Concello de Vilagarcía e, máis se cabe, no do Grove, non aprobando 

os Estatutos do Consorcio? ¿Como pode entenderse a "representatividade" destes 

dous concretos concellos no Pleno do Consorcio? 

 3º.-¿Que opinión merece o "atraso" no remate das obras da subsede 

(Vilagarcía)? 

 4º.-¿Como valora a decisión da Presidenta, designando ó Xerente? 

 5.- ¿Comparte a privatización do servicio coa concesión a CELTAPRIX? 

 

 Polo Sr. Alcalde respóndese o seguinte: 

 

1º.- Vou defende-lo acordo plenario, e non figurará nin un euro para o Consorcio 

no Presuposto Municipal de 2003 

2º.- Vilagarcía aprobou os Estatutos, agás un apartado. O Grove non aprobou os 

Estatutos, pero  sendo o Consorcio un organismo voluntario debe a Xunta de Galicia 

acadar un acordo cos dous concellos. 

3º.- O atraso non ten nada que ver cos gastos de funcionamento. A partida 

quedou curta, e incluíronse agora nos presupostos do Consorcio seis millóns de pts., para 

o remate das obras, Vilagarcía xa pagou a súa parte. 
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4º.- É unha falta de respecto da Presidenta cara os demais concellos e sobre todo 

que haxa que enterarse  dese nomeamento pola prensa. 

5º.- Non, porque nesta Comarca había recursos humanos nas Agrupacións de 

Voluntarios de Protección Civil para traballar no Consorcio, aínda que algunhas desas 

persoas traballarán para o Concesionario en peores condicións. 

 

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

formúlanse os seguintes rogos e preguntas:  

 

 A Sra. Hierro Lorenzo felicita a D. Adolfo Llovo Santos por ser honrado coa 

distinción de Alfonso X o Sabio. A esta felicitación  súmanse tódolos membros da 

Corporación. 

 

 Neste momento, sendo as vinte horas e trinta minutos, auséntase  da sesión o Sr. 

Amoedo Fontán. 

 

 O Sr. Portas Acha pregunta que pasa cos adestramentos do Arosa no campo da 

Lomba, xa que se xogou un partido o sábado a escuras, sen luz. 

 

 O Sr. Barreiro López contesta que ó principio de temporada pedíuselle ó Arosa un 

calendario con horas de adestramento e partidos, e aínda non se recibiu .Como a FPSDM 

paga a luz, hai que ter un control sobre o consumo. Se chaman antes do partido vaise e 

préndese a luz. 

 O Sr. Portas Acha di que se inaugurou o Parque  Miguel Hernández, pero agora a 

fonte grande non funciona. 

O Sr. Muñiz Abuín contesta que se están reparando os motores. 

 O Sr. Portas Acha  pregunta se se vai continuar cos traballos na estrada de 

Fontecarmoa. 

 O Sr. Rodríguez Cuervo contesta  que se van rematar en quince días. 

 O Sr. Castro Ratón roga que se tome en consideración o estudio  do carril bici da 

rúa Valle Inclán, xa que, nunha zona prodúcese unha altura que imposibilita a súa 

utilización. 
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 O Sr. Castro Ratón, solicita que conste na  acta o apoio da Corporación Municipal 

ó manifesto, seguinte : 

 

MANIFESTO POLA PAZ 

 

 Os profesores/as, alumnos/as e persoal non docente dos centros de ensino 

obrigatorio 

 

MANIFESTAN: 

 

 O seu incondicional apoio a favor da PAZ e da NON VIOLENCIA, e o seu 

rexeitamento a todo tipo de acción bélica ou declaración de guerra contra Iraq, Corea..., 

porque a TOLERANCIA, o RESPECTO e o DIÁLOGO deben se-las únicas armas. 

 

 O devandito manifesto é asumido polos membros presentes da Corporación 

Municipal. 

 

 O Sr. Castro Ratón  sinala que presentou unha moción pedindo a convocatoria do 

Consello Económico e Social, para abordar un plan de medidas para Vilagarcía de Arousa, 

e pregunta cando se vai convoca-lo Consello Económico e Social. 

 

 O Sr. Alcalde contesta que en quince días aproximadamente. 

 

 Por parte do público asistente á sesión, formúlanse rogos e preguntas  

 

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

as vinteúnha horas, da que se estende a presente acta, e eu como Secretaria dou fe. 


