
 

   
 

 

ACTA DA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
CELEBRADA O DÍA 24 DE ABRIL 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. 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 vintecatro 

de abril 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.          

            O Sr. Alcalde antes do comenzo da sesión quere sinala-lo acontecemento do día 

de hoxe, a estrea do Salón de Sesións por esta Corporación, xa que foi a impulsora das 

obras de Reforma e Ampliación da casa do Concello. 
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           A  continuación  procédese  a  trata-los asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día  

do  seguinte xeito: 

 

        1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN  ANTERIOR.- Dáse 

conta  da acta correspondente  á  sesión plenaria, celebrada o día  27de marzo de 2003 

         O Sr. Castro Ratón pide substituír na páxina 15,  "Declaración Institucional" por 

"Moción". 

         Con esta modificación, apróbase a acta  correspondente á sesión plenaria de data 

27-03-2003, 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 marzo 

de 2003, seguintes: 

 

DECRETOS DA ALCALDÍA MES DE  MARZO DE 2003 

 

84 imposicións de sancións de multas de tráfico 

1 gratificación especial a funcionario 

3 licencia definitiva de apertura 

6 información pública 

2 venda de vehículos para chatarra 

24 licencias de apertura 

3        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 

3        recoñecemento de servicios extraordinarios 

1        sobresemento de expediente 

1 incoacción de expediente de infracción urbanística 

1 licencia para a posesión de animais potencialmente perigosos. 

9 nomeamento de funcionarios de carreira 

1 solicitude de revisión de proba de oposición 

1 apercibimento de expediente disciplinario sobresemento de sanción 
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1 delegación para a sinatura de Addenda-Prórroga 

1 desestimación de recurso e ratificación de multa 

1 designación de secretario accidental 

1 execución de aval bancario.  

TOTAL.- 148 

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

3.-  DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO, 

CORRESPONDENTE  Ó EXERCICIO 2002.- 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 21 de abril de 2003, do seguinte teor: 

 

 Dáse conta do acordo da Comisión Municipal de Goberno, de data 31 de marzo de 

2003, en relación coa Liquidación do Orzamento do Exercicio do ano 2002, de 

conformidade co establecido nos artigos 172 e 173 da LRFL e 90 do RD 500/90, de 20 de 

abril, co seguinte resultado: 

RESULTADO ORZAMENTARIO 

Dereitos recoñecidos netos     18.978.845,72 € 

Obrigacións Recoñecidas netas    18.283.315,78 € 

Resultado orzamentario                   695.529,94 € 

Desviacións positivas de financiamento        254.112,66 € 

Desviacións negativas de financiamento          34.816,39 € 

Gastos financiados con remanente líquido de Tesourería      604.225,66 € 

Resultado de operación comerciais               0 € 

Resultado orzamentario axustado       1.080.459,33 € 

 

O remantente de tesourería, elaborado segundo determinan os artigos 103  e 104 do 

Real Decreto 500/90, ofrece un saldo positivo de 604.113,08 € estando afectos a gastos 

con financiación afectada 254.112,66, e o remanente utilizado para gastos xerais é de 

350.000,42. Visto así mesmo o informe do interventor municipal, 

A Comisión de Goberno acorda prestar aprobación á liquidación do orzamento do 

exercicio 2002, tal como ven redactada e matizada pola Intervención Municipal , e de 
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conformidade co establecido no artigo 174.4 da Lei 39/88, de 28 de decembro e co artigo 

90.2 do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, deberá darse conta ó Pleno na primeria 

sesión que este realice. 

A Comisión queda sabedora. 

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

4.-  DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DA F.P.S.D.M., 

CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2002.- 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 21 de abril de 2003, do seguinte teor: 

Dáse conta do acordo da Comisión Municipal de Goberno, de data 31 de marzo de 2003, 

en relación coa Liquidación do Orzamento do Exercicio de 2002 da Fundación Pública de 

Servicios Deportivos Municipais, de conformidade co establecido nos artigos 172 e 173 da 

LRFL e do 90 do RD 500/90, de 20 de abril, co seguinte resultado: 

 

RESULTADO ORZAMENTARIO 

Dereitos recoñecidos netos    625.948,20 € 

Obrigacións Recoñecidas netas   607.198,44 € 

Resultado orzamentario      18.749,76 € 

Desviacións positivas de financiamento        0 € 

Desviacións negativas de financiamento        0 € 

Gastos financiados con remanente líquido de Tesourería      0 € 

Resultado de operación comerciais                                    0 € 

Resultado orzamentario axustado     18.749,76 € 

 

O remanente de tesourería, elaborado segundo determinan os artigos 103 e 104 do Real 

Decreto 500/90, desprende un saldo positivo de 46.220,86 €, destinado totalmente a 

gastos xerais o non esixir saldos de dubidoso cobro, nin desviacións de financiamento por 

non contar con financiamento afectado. 

Visto así mesmo o informe do Interventor Municipal: 

A Comisión de Goberno acorda prestar aprobación á liquidación do orzamento do 

exercicio 2002 da Fundación de deportes, tal como ven redactada e matizada pola 
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Intervención da Fundación , e de conformidade co establecido no artigo 174.4 da Lei 

39/88, de 28 de decembro e co artigo 90.2 do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, 

deberá darse conta ó Pleno na primeria sesión que este realice. 

 A Comisión queda sabedora. 

 

 O Concello Pleno queda sabedor. 

 

 

5.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE,  DE RECOÑECEMENTO DE SERVICIOS 

PRESTADOS NA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA POR FUNCIONARIOS 

MUNICIPAIS.- 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 21 de abril de 2003, do seguinte teor: 

 

 

Dáse conta das solicitudes de recoñecemento de servicios previos dos funcionarios 

municipais que a seguir se din e do informe do Xefe de Negociado de Persoal, do que se 

desprende que, conforme ós antecedentes obrantes no citado Negociado e conforme ó 

establecido no artigo 1 da Lei 70/78, de 26 de decembro, procede o recoñecemento dos 

seguintes servicios previos ós seguintes funcionarios: 

 

 D. Juan Díaz Gil, 4 anos e 27 días. 

 Dª Mª Jesús Fole Gomey-Ricoy, 10 anos, 8 meses e 20 días. 

 Dª Mª Yolanda B. González Feijoo, 4 anos e 10 meses. 

 Dª Mª de los Angeles Landeira Novas, 10 anos, 9 meses e 9 días. 

 D. Manuel Patiño Lamas, 7 anos e 4 meses. 

 D. Antonio Pérez Soutullo,7 anos e 4 meses. 

 D. Emilio Pumar Durán, 10 anos, 7 meses e 10 días. 

 Dª Mª Josefa Rico Meis, 11 anos, 3 meses e 20 días. 

 D. Antonio Saborido Solla, 11 anos, 4 meses e 5 días. 

 

A Comisión, por unanimidade, informa favorablemente o recoñecemento de servicios 

previos ós funcionarios citados, conforme ó informe do Xefe do Negociado de Persoal. 
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VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos Sres. concelleiros presentes 

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-lo recoñecemento de servicios previos ós funcionarios citados, tal e como se 

describe nos antecedentes deste acordo. 

 

 

6.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE 

CRÉDITOS .- 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 21 de abril de 2003, do seguinte teor: 

 

Dáse conta da Memoria da Alcaldía-Presidencia, na que, conforme ó establecido no RD 

500/90, polo que se desenvolve o Capítulo I, do Título VI, da Lei 39/88, Reguladora das 

Facendas Locais, poderán aplicarse ós créditos do Presuposto vixente as obrigacións 

procedentes de exercicios anteriores, previo recoñecemento extraxudicial de créditos 

polo Pleno Municipal, á que se une unha relación de facturas de Áridos Vilagarcía, S.L., 

dos exercicios 2001 e 2002, por importe de 4.636,94 € e na que se expón que, como 

consecuencia da inspección do Imposto de Actividades Económicas, Áridos de Vilagarcía, 

S.L. ten pendentes de ingresar na Recadación Municipal a cantidade de 6.623,47 €, e que 

a devandita débeda podería compensarse, en parte coas facturas de exercicios anteriores 

pendentes de recoñecer e aprobar, que se unen á Memoria, polo que en definitiva 

propónse ó Pleno da Corporación Municipal o seguinte acordo: 

 

“Aproba-la relación de facturas, por importe de 4.636,94 €, correspondentes a facturas 

de Áridos de Vilagarcía, S.L. por subministración de materiais nos exercicios 2001 e 

2002, como créditos recoñecidos”. 

Dáse conta así mesmo do informe favorable do Interventor de Fondos. 

A Comisión, por unanimidade, informa favorablemente o recoñecemento extraxudicial de 

créditos proposto, conforme á Memoria da Alcaldía-Presidencia. 
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VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos Sres. concelleiros presentes 

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-lo recoñecemento extraxudicial de créditos proposto, tal e como se describe nos 

antecedentes deste acordo. 

 

 

7.-  DECLARACIÓN, SE PROCEDE, DAS OBRAS DE ADAPTACIÓN DE EDIFICIO 

PARA CASA DE ACOLLIDA, COMO OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA 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 21 de abril 

de 2003, do seguinte teor: 

Dáse conta da proposta da Alcaldía en relación coa solicitude presentada por CÁRITAS 

DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, referente á ADAPTACIÓN DE EDIFICIO 

PARA  CASA  DE  ACOLLIDA,  na  Rúa  San Cibrán, nº 9 – 11, Vilaxoán, pola que 

propónse se declaren as citadas obras como de especial interese ou utilidade pública 

municipal, ós efectos da aplicación da bonificación na cota do Imposto de Construccións, 

conforme ó establecido na Ordenanza Fiscal Nº 13, Reguladora do Imposto sobre 

Construccións, Instalacións e Obras, toda vez que é notorio que a entidade solicitante 

ven traballando en Vilagarcía a prol dos máis necesitados e persoas marxinais, polo que 

a finalidade da obra pode considerarse efectivamente como de utilidade pública 

municipal. 

A Comisión, por unanimidade, informa favorablemente a declaración da obra de 

ADAPTACIÓN DE EDIFICIO PARA CASA DE ACOLLIDA na Rúa San Cibrán, nº 9-11, 

promovida por CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, como obra de 

utilidade pública municipal. 

 

Toma a palabra o Sr. Castro Ratón  sinalando que quere agradecer e felicitar a Cáritas 

polo labor social e pedir que o concello sexa máis xeneroso no Convenio anual de Cáritas. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo apoiando a proposta e esperan a xenerosidade da Comisión 

de Goberno na bonificación 
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Intervén o Sr. Alcalde indicando que se aplica igual que a outras  institucións, o 95%. 

Este ano incrementarase a subvención para Cáritas, pero debería facerse un 

chamamento ós veciños, e ós concellos da comarca para que colaboren, pero só 

aparecen nas reunións os representantes de Vilagarcía de Arousa. 

 

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

 

 ACÓRDASE: 

 

Aproba-la declaración da obra de ADAPTACIÓN DE EDIFICIO PARA CASA DE ACOLLIDA, 

situada Rúa San Cibrán, nº 9-11, promovida por CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, como obra de utilidade pública municipal. 

 

 

8.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO 

POLÍTICO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE SINALIZACIÓN AXEITADA 

DE GLORIETAS E PRAZAS XIRATORIAS.- 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 21 de abril de 2003, do seguinte teor: 

 

"Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Galicia en Vilagarcía de 

Arousa, na que, tras unha breve exposición de motivos, propónse ó Pleno da Corporación 

Municipal acorde: 

“Que se proceda á sinalización axeitada das glorietas e prazas xiratorias que existen no 

Concello de Vilagarcía de Arousa, que presenten deficiencias” 

 

Os representantes dos Grupos Municipais do PP e do IVIL informan favorablemente a 

referida Moción. 

Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE e BNG din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a Moción do Grupo Municipal 

do PP en relación coa sinalización axeitada de glorietas e prazas xiratorias" 

 

8 



 

   
 

 

 Toma a palabra o Sr. Portas Acha dicindo que agradece a actitude da maioría dos 

grupos políticos municipais nos acontecementos que tiveron lugar no último Pleno. 

  A continuación, sinala que a seguridade vial é un problema grave da 

sociedade, en Pontevedra celebraronse recentemente unhas charlas sobre ese tema, e no 

caso concreto de Vilagarcía de Arousa, na glorieta da Mariña española, non existe 

sinalización horizontal na glorieta do Porto, o sinal de ceda o paso está tapado por un 

cartel informativo e debería instalarse un sinal de perigo, na glorieta do Carril hai un sinal 

de ceda o paso que o cede para un pequeno camiño e nas Carolinas inaugurouse un vial 

novo nesa zona cara Cea e resulta que os sinais indican que a entrada á autoestrada é 

por Rubiáns, e por último en Valle Inclán hai un cruce que debería contar cun sinal de 

ceda o paso. 

 Intervén o Sr. Quintela Pereira agradecendo o Sr. Portas o seu interese,  pero 

estas indicacións deberían trasladarse  á Consellería de Política Territorial e ó Ministerio 

de Fomento, e así se fixo con data 22 de abril de 2003, pois a zona das Carolinas e Larsa 

depende do Ministerio de Fomento, e a zona do Carril e a Glorieta de Mariña española 

dependen da CPTOV. 

 O Sr. Castro Ratón indica que a Moción xeneraliza, pero sempre hai algo que 

mellorar. Comparte a apreciación do Sr. Quintela e podería queda-lo acordo como segue: 

"que directamente ou trasladando o acordo ás administracións competentes se leve a 

cabo as sinalizacións correspondentes" 

 Contesta o Sr. Portas Acha que non lle parece mal a emenda apuntada polo 

B.N.G. e admítea, e se a COTOP envestiu millóns de pesetas na conexión á autoestrada, 

o concello ben podería poñe-los sinais. Por último indica que a saída ó porto  está moi 

perigosa e débese poñer un  STOP, pois en Semana Santa houbo accidentes. 

 Replica o Sr. Quintela Pereira que hai sinalización que depende da Concellería de 

Tráfico, pero a da conexión coa autoestrada debe instalala a autoestrada, que para iso 

cobra. 

 O Sr. Alcalde indica que hai que mellora-la seguridade vial pero os demais tamén 

deben cumprir coas súas obrigacións, e debe requirirse ás administracións competentes 

que fagan a sinalización vertical.  

  

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

 

"Que directamente e trasladando o presente acordo como petición ás administracións 

competentes se proceda á sinalización axeitada das glorietas e prazas xiratorias 

existentes no Concello de Vilagarcía de Arousa, que presentan deficiencias."   

 

 

9.- INTERPELACIÓNS 

 O Sr. Alcalde  sinala que o B.N.G. presentou hoxe unha interpelación sobre un 

documento do mes de  outubro de 2002, titulado: "Hipótese de Modelo Territorial", á que 

se dará unha resposta estudiada e por escrito, pero simplemente como reflexión primaria 

en gran parte estaría de acordo coa interpelación. 

 

 

10.- ROGOS E PREGUNTAS 

 

Polos concelleiros que se citan a continuación, formúlanse os seguintes  rogos e 

preguntas: 

 

O Sr. Castro Ratón pregunta con respecto ás festas patronais,  se comparte a opinión do 

sector hostaleiro sobre o traslado das atraccións. 

Contesta o Sr. Alcalde que tódolos concellos tenden a ter un sitio para as feiras con bo 

aparcamento. Estase estudiando o centraliza-las atraccións. 

 

O Sr. Castro Ratón pregunta se o Alcalde ten decidido o relevo do actual Presidente da 

Comisión de Festas 

Contesta o Sr. Alcalde  que nin o cesou  nin el vai dimitir. 

 

O Sr. Castro Ratón  pregunta sobre a reposición do firme na rúa Rosalía de Castro, pois  

quedou pendente de remata-la zona de aparcamentos. Pregunta se hai datas de 

finalización. 

Contesta o Sr. Alcalde que solicita tódolos días o seu remate, ó encargado das obras, á 

COTOP, a COVSA, etc. 
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O Sr. Castro Ratón sinala que o día 12 de febreiro se celebrou o Consello Económico e 

Social, e  acordouse relacionar unhas medidas para palia-los efectos do Prestige, 

pregúntase se  se fixeron actuacións ante outras administracións , e se procede convocar 

de novo o CES. 

Contesta o Sr. Alcalde que se trasladou o documento ás administracións competentes, e 

o próximo CES aprobará a acta desa sesión. 

 

O Sr. Diéguez Pazos pregunta sobre a situación  da modificación puntual Nº 3 do PXOUM 

Contesta o Sr. Alcalde que está transcorrendo o prazo de 3 meses para contestar, pero 

estase pendente dunha xuntanza en Santiago e non sería bo que se aprobase por silencio 

administrativo. 

 

O Sr. Portas Acha pregunta por un camiño veciñal na rúa Extramuros de Carril, que 

parece ser  de uso público. 

Contesta o Sr. Alcalde que se paralizaron as obras, os veciños chegaron a acordo co 

propietario pero ó final xurdiron problemas por 20 cm. 

O Sr. Rodríguez Cuervo sinala que  onte estivera cos veciños xunto co Sr. Diéguez Pazos, 

intentando chegar a un acordo. 

 

O Sr. Portas  Acha di que debido ás obras no edificio de Fenosa cortouse un camiño, polo 

que debería pintarse unha cuadrícula de amarelo na estrada. 

Continúa o Sr. Portas Acha sinalando que en xaneiro de 2002 aprobouse unha moción 

para a compra de material para un parque infantil de tráfico, pero o parque non funciona. 

Contesta o Sr. Alcalde que todo o material está adxudicado, pero non subministrado.  

 

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

 

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

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

Secretaria dou fe. 
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