
 

   
 

 

 
 
 

ACTA DA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
CELEBRADA O DÍA 25 DE SETEMBRO DE 2003 
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DONA Mª ISABEL FERNÁNDEZ VARELA 
D. LUIS MANUEL GARCÍA DÍAZ 
D. XOSÉ CASTRO RATÓN 
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 Na Casa do Concello de Vilagarcía de  Arousa, sendo as dezaoito horas  do día 
vintecinco de setembro  de dous mil tres, baixo a Presidencia de D. Xoaquín Xavier 
Gago López, e coa asistencia da Secretaria  Dona. Rosa Losada Suárez e do 
Interventor D. Manuel Bereijo Crego, reuníronse, en primeira convocatoria, os Sres. 
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: 
 
             1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA  SESIÓN ANTERIOR.- Dáse 
conta da acta correspondente á sesión plenaria ordinaria celebrada o día 31 de xullo de 
2003.  
              Polo Sr. Castro Ratón formúlase á devandita acta as seguintes observacións: 
              Na  páxina 9, onde di Castriño S.L. debe dicir Castriño S.A.U. 
              O asunto nº 22, non foi aprobado por unanimidade, xa que os concelleiros do 
B.N.G. se abstiveron.  

 
Na páxina 23, debe suprimirse a frase  “Vilagarcía de Arousa, 30 de xullo de 

2003” 
Na páxina 25 onde di “ porque aparcan vehículos da obra da Vía rápida, debe dicir 

“ porque aparcan vehículos as mariscadoras que faenan no esteiro do Rial”  
 O Sr. Fajardo Recouso solicita que se complete na intervención do Sr. Paz Arias 
que figura na pax 11, a palabra vivendas, co adxectivo sociais. 
 O Sr. Paz Arias rexeita que o Sr. Fajardo Recouso corrixa a súa intervención. 
 Por unanimidade dos Sres.  Concelleiros presentes: 
 
 ACÓRDASE:  Aproba-la acta correspondente á sesión plenaria ordinaria celebrada  
o día 31 de xullo de 2003, coas correccións apuntadas polo Sr. Castro Ratón, coa 
excepción da modificación da votación, que deberá previamente comprobarse coas notas 
da sesión. 
 

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

conta ó Pleno da Corporación das resolucións emitidas pola Alcaldía durante os meses de 
xullo e agosto de 2003, seguintes: 
 

DECRETOS DA ALCALDÍA DO MES DE XULLO DE 2003 

 
16 corta de maleza e limpeza de terreo 
1 nomeamento de Secretaria Accidental 
5 permiso de festas 
1 licencia provisional de apertura 
1 desconto salario por ausencia ó posto de traballo 
1 contratación de candidatos para a limpeza de praias 
2 representación e defensa en contencioso administrativo 
1 multa por infracción normas de circulación 
1 sobresemento de multa por infracción normas de circulación 
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1 nomeamento de Tesoureira Accidental 
1 iniciación de expediente administrativo 
6 licencias de apertura 
1 peche actividade 
2 caducidade de expediente 
6 delegación presidencia Comisións Informativas 
 
 

TOTAL .- 46  
 
 
 

 

DECRETOS DA ALCALDÍA DO MES DE AGOSTO DE 2003 

 
 
13 paralización obras 
1 sobresemento sanción  
1 transmisión licencia de apertura 
1 licencia de apertura 
1 desestimación transmisión licencia 
4 información pública 
8 permiso de festas 
1 subrogación licencia de apertura 
1 sanción de faltas a alumnos Escola Obradoiro 
1 reparación de muro 
1 sobresemento clausura actividade 
5 licencia provisional apertura 
2 venda de vehículos para chatarra 
1 convocatoria de eleccións de representantes clubs deportivos 
1 nomeamento de Interventor accidental 
1 extinción de contrato por incumprimento de asistencia 
1 recoñecemento de servicios extraordinarios 
1 abono a funcionarios por traballos realizados en domingo e festivos 
1 autorización Combate Naval 
1 sobresemento de sanción. 

 
TOTAL.- 47 

 
 

3.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE RECOÑECEMENTO DE SERVICIOS A 
FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.-  Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido 
pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Contas, en sesión 
celebrada o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta do informe do Xefe do Negociado de Persoal en relación coas 

solicitudes de recoñecemento de servicios previos dos funcionarios que a seguir se dín, 
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conforme ó que procede recoñece-los servicios previos que se din, en función dos 
antecedentes existentes no Concello e a documentación presentada polos solicitantes: 

 
 Dª María Bermúdez Outón, 4 anos. 
 Dª  Regina Cardalda Campos, 1 ano, 4 meses e 14 días. 
 Dª Raquel Diz García, 2 anos, 11 meses e 27 días. 
 D. Diego Manuel Diz Meixús, 2 anos, 9 meses e 21 días. 
 D. Miguel Angel Domínguez Campelo, 6 meses e 19 días. 
 Dª Mercedes Dorelle Loureiro, 2 anos, 2 meses e 13 días. 

Dª Ana Rosa González Segade, 4 anos. 
 D. Francisco Javier Guillán Busto,3 anos, 4 meses e 15 días. 
 D. Manuel Linares Fernández, 5 anos e 2 meses. 
 D. Juan Ramón Martínez Ameijeiras, 2 anos. 
 Dª Yolanda Osorio Alvaro, 4 anos, 5 meses e 2 días. 
 D. José Carlos Vázquez Míguez, 2 anos, 6 meses e 29 días. 
 Dª Mª José Vilas Marzoa, 7 anos, 5 meses e 26 días. 

 
A Comisión, por unanimidade dictamina favorablemente o recoñecemento de 

servicios a funcionarios municipais, de conformidade co informe do Xefe do Negociado de 
Persoal.” 
 
 
 VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. Concelleiros  presentes; 
 
  
 ACÓRDASE: Aproba-lo recoñecemento de servicios ós funcionarios municipais 
citados, tal e como de describe nos antecedentes deste acordo. 
 
 

4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CONTA XERAL DO PRESUPOSTO DO 
EXERCICIO 2002.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 
Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Contas, en sesión celebrada o día 
22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta de que a CONTA XERAL DO CONCELLO, correspondente o peche do 
exercicio económico do ano 2002, que inclúe tódolos documentos esixibles pola 
lexislación vixente e a CONTA XERAL DA FUNDACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPAIS, correspondente ó mesmo exercicio de 2002, que inclúe 
tamén tódolos documentos esixibles e que foron informadas favorablemente pola 
Comisión Informativa de Réxime Interior,   Facenda, Patrimonio e Contas de data 28 de 
xullo de 2003, estivo exposta ó público, conforme anuncio publicado no Boletín Oficial da 
Provincia de data 13 de agosto de 2003 e no Taboleiro da Corporación Municipal, polo 
término de quince días hábiles, sen que se presentase reclamación algunha contra a 
mesma. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU dín que se 

manifestarán no Pleno e polo tanto abstéñense. 
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En consecuencia, e por maioria, infórmase favorablemente a Conta Xeral do 
Exercicio 2002 e a Conta Xeral da Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais, 
integrada na mesma” 
 

Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que se presentan as contas cos 
documentos contables, e que o estado da débeda está en bo estado. Cando o grupo 
socialista chegou ó goberno municipal estaba nun 24,53%, hoxe con aquel vello cálculo 
estaríase nun 15, 6%. O resultado corrente dá un beneficio positivo,  pola diferencia 
entre gastos e ingresos, e o remanente de Tesourería é positivo, e pódese enfrontar un 
Presuposto para o 2004 con garantías. 

 
Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que hai que distingui-la xestión e o aspecto 

técnico. A xestión se é así de boa débese  aborda-lo pago das débedas fóra do 
Presuposto, que equivalen a 100 millóns de pesetas. Estase ante un documento que 
valora a corrección do procedemento en termos de contabilidade. O documento está 
planteado correctamente e agora corresponde ó Tribunal de Contas a fiscalización. Este 
ano  cúmprese o prazo de aprobación antes do 15 de outubro. Hai unha iniciativa doutro 
grupo sobre as contas das festas neste Pleno, polo que anuncia a abstención. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que non comparte os datos que se deron. 
Tecnicamente están ben pero o seu grupo está en contradicción coa política económica e 
financeira do grupo de goberno, polo que van votar en contra. 

O Sr. Fajardo Recouso sinala que é un tema técnico e representa unha política 
municipal do último ano. Podería haber un endebedamento grande se se crease 
emprego, houbese máis cartos para Servicios Sociais, etc., e ademais non se reciben 
cartos polos convenios urbanísticos, polo que  votará  en contra. 

O Sr. Fole Díaz expón que  a conta ten unha función fiscalizadora  é un  
documento ben feito, pero como no apartado 22 solicitan fiscaliza-las contas das festas, 
e poder incidir no resultado desta conta, o seu grupo vai absterse. 

Toma a palabra o  Sr. Alcalde para dicir que hai unha dinámica no traballo dos 
concellos pois ata  tres meses despois de pechado o exercicio non se  saben os créditos 
recoñecidos. Co remanente de tesourería pódese pagar os créditos sen recoñecer do 
2001 e 2002, e os prazos cumpríronse no relativo á aprobación definitiva da Conta Xeral. 
A política de IVIL non pode coincidir coa do grupo de goberno e por outra banda as 
administracións locais non poden endebedarse para gastos ordinarios (Servicios Sociais, 
Xuventude, etc.) 
 Contesta o Sr. Fajardo Recouso  que a política social e de xuventude pode ter 
investimento. 
 Replica  o Sr. Alcalde  que hai centros culturais gracias ó endebedamento. 
 
 VOTACIÓN E ACORDO.- Con nove votos a favor dos membros pertencentes ó 
grupo político municipal do P.S. de G-PSOE, sete abstencións, dos membros pertencentes 
ós grupos políticos municipais do P.P. e B.N.G., e tres votos en contra, dos membros 
pertencentes ós grupos municipais de IVIL e Grupo Mixto (EU-IU). 
 
 ACÓRDASE:  Aproba-la Conta Xeral do Presuposto do Exercicio 2002 e a Conta 
Xeral da Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais correspondente ó mesmo 
exercicio de 2002, integrada na mesma, tal e como de describe nos antecedentes deste 
acordo. 
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5.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA DESAFECTACIÓN DA VIVENDA DA 

ESCOLA DE PEDROSO-BAMIO.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido 
pola Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes, en sesión celebrada o día 
22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da proposta da Concelleira Delegada de Educación, sobre 
desafectación da vivenda da Escola de Pedroso – Bamio, na que, tras expoñer que a 
citada vivenda atópase na actualidade nun estado ruinoso que a fai inservible para ó seu 
uso como tal vivenda e que podería ser destinada a actividades educativas ou sociais na 
zona se se levaran a cabo obras de acondicionamento da edificación, polo que propón ó 
Pleno da Corporación Municipal, acorde: 
 1º.- Solicitar autorización á Delegación Provincial da Consellería de Educación para 
a desafectación da vivenda sita na Escola de Pedroso – Bamio. 
 2º.- Alterar inicialmente, a cualificación xurídica da devandita vivenda, 
desafectándoa do uso actual. 
 3º.- Que se someta a información pública o expediente, polo prazo de un mes no 
B.O.P. para que se poidan efectua-las alegacións que se estimen convenientes. 
 4º.- Se non se formulasen reclamacións durante o trámite de información pública 
e se autorizase a desafectación dos terreos pola Delegación Provincial da Consellería de 
Educación, considerarase aprobada definitivamente a alteración da cualificación xurídica 
da mesma. 
 Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE, BNG e IVIL informan 
favorablemente. 
 Os representantes dos Grupos Municipais do P.P. e EU-IU dín que se manifestarán 
no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
 En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a proposta da 
Concelleira Delegada de Educación sobre desafectación da vivenda da Escola de Pedroso-
Bamio” 
 
 Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que  o primeiro expediente foi denegado 
pola Consellería de Educación, iniciouse un expediente de ruína, e despois dunhas 
conversas coa Consellería de Educación, acordouse  solicitar de novo a desafectación da 
vivenda para destinala a usos sociais dos veciños da zona. 
 Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que están a favor da proposta, e que debe 
establecerse un novo uso dado o interese das asociacións. 

Contesta  o Sr. Alcalde que agora só hai que desafectala do uso que ten 
actualmente. 
 O Sr. Castro Ratón sinala que se debe modifica-lo apartado 3º,, é dicir, a  partir 
da publicación no BOP. 
 Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que se debe substituír terreos por vivenda, 
no apartado 4 
 
 VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. Concelleiros  presentes; 
 
ACÓRDASE: 
 
 1º.- Solicitar autorización á Delegación Provincial da Consellería de Educación para 
a desafectación da vivenda sita na Escola de Pedroso – Bamio. 
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 2º.- Alterar inicialmente, a cualificación xurídica da devandita vivenda, 
desafectándoa do uso actual. 
 3º.- Que se someta a información pública o expediente, polo prazo de un mes 
contado a partir da publicación no B.O.P. para que se poidan efectua-las alegacións que 
se estimen convenientes. 
 4º.- Se non se formulasen reclamacións durante o trámite de información pública 
e se autorizase a desafectación da vivenda pola Delegación Provincial da Consellería de 
Educación, considerarase aprobada definitivamente a alteración da cualificación xurídica 
da mesma. 
 
  

6.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA 
MANCOMUNIDADE DO SALNÉS .- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame 
emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e 
Contas, en sesión celebrada o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da copia dos ESTATUTOS DA MANCOMUNIDADE DO SALNÉS, 
aprobados pola Asemblea Xeral dos Concellos membros da Mancomunidade en sesión 
celebrada o día 21 de decembro de 2002, na que figuran, en letra cursiva, as 
modificacións incluídas no texto orixinario, como consecuencia das propostas aprobadas 
pola Asemblea Xeral na referida sesión e dos informes da Dirección Xeral de 
Administración Local, da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, e da 
Comisión de Goberno da Excelentísima Deputación Provincial en relación co texto 
modificado. 

Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE e IVIL informan 
favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG e EU-IU din que se 
manifestaran no Pleno e polo tanto abstéñense. 

En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a aprobación da 
modificación dos Estatutos da Mancomunidade do Salnés, conforme á redacción aprobada 
na Asemblea Xeral da Mancomunidade do Salnés, en sesión de data 21 de decembro de 
2002” 
 

Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que se deben incluí-las observacións da 
Xunta de Galicia e da Deputación. 
Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que  na asemblea o PSOE votou a favor da 
modificación, pero o BNG presentou emendas, no artigo 4  propoñían suprimir a 
referencia  a un Vicepresidente, e engadir un parágrafo, : constituírse en grupos os 
membros da Mancomunidade, e suprimir no artigo 4 a referencia a Comisión Executiva e 
a súa composición. A proposta do BNG era crear Comisións Informativas presididas por 
un Alcalde e no artigo 5  engadir que á Comisión Executiva, estaría formada por vocais 
da Mancomunidade. No artigo 9 pedíase un cambio  nunha frase, e foi aceptado no 
redactado final este único aspecto. Está  a favor de que a Comarca teña estabilidade, 
estratexia, cun corpo administrativo, sen  saltos de mata, e anuncian a abstención do seu 
grupo. 
 Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que vai falar nunha linguaxe coloquial 
ou da rúa, vai votar en contra, pero non lle estraña que o PSOE vote a favor, pois forma 
parte dos acordos co P.P., se se permitise rotar os concelleiros estarían todos alí. É un 
ente moi pouco democrático, é o sindicato dos alcaldes. 
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 Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que teñen en conta as recomendación da Xunta 
de Galicia e a Deputación, e ó seu grupo non lle molesta que o Sr. Fajardo estea aquí, 
pois todos son veciños, pero en función dos resultados electorais sae unha determinada 
composición da Mancomunidade. 
 Intervén o Sr. Paz Arias indicando que o seu grupo vai votar a favor, pero o P.S. 
de G-PSOE pretendía  que  a Mancomunidade se chamase Arousa-Salnés, cousa que 
impediu o BNG. O grupo de goberno non fala en román paladino, en cambio  CC.OO 
pacta co PP en secreto. 
 Contesta o Sr. Fajardo Recouso que ese pacto se fixo en Madrid entre CC.OO e o 
PP:, e trataba de fiscalizar unha entidade bancaria. 
 Intervén o Sr. Alcalde dicindo que ás veces un xenérico texto parece no seu 
conxunto  ben, pero a Mancomunidade  é unha agrupación voluntaria de concellos, e non 
ten nada que ver coa Comarca.   

  
 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,  tres abstencións, dos 
membros pertencentes ó grupo municipal do  B.N.G., e un voto en contra, do membro 
pertencente ó  Grupo Mixto (EU-IU). 
 
 
 ACÓRDASE: Aproba-la modificación dos Estatutos da Mancomunidade do Salnés, 
conforme á redacción aprobada na Asemblea Xeral  dos concellos membros da 
Mancomunidade do Salnés, en sesión celebrada o día 21 de decembro de 2002, coas 
observacións apuntadas pola Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Pontevedra.  

 
 

7.-  APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE, DO ESTUDIO DE DETALLE 
DE ALIÑACIÓNS NA RÚA BOSQUE DOS DESAMPARADOS.- Pola Sra. Secretaria dáse 
lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e 
Medio Ambiente, en sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta do Estudio de Detalle de aliñacións na Rúa Bosque Desamparados, 
promovido por  D. Ramón Barros Lage, que foi aprobado inicialmente pola Comisión 
Municipal de Goberno, en sesión de data 28 de abril de 2003, estivo exposto ó público, 
polo prazo de VINTE DÍAS, de conformidade co anuncio publicado  no Diario Oficial de 
Galicia, de data 2 de xuño de 2003, Diario de Arousa, de data 3 de xuño de 2003, e 
Taboleiro de Anuncios da Corporación Municipal, non presentándose ningunha 
reclamación ou elegación contra o mesmo. 

O Sr. Diéguez Pazos solicita que se incorpore ó expediente un informe técnico 
sobre o cumprimento do Estudio de Detalle do artigo 73 da Lei 9/92 de Ordenación 
Universitaria e Protección do medio rural de Galicia. 

Por catro votos a favor dos concelleiros do P.S. de G-PSOE, e seis abstencións dos 
concelleiros do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, que reservan para o Pleno o sentido do seu voto, 
a Comisión dictamina favorablemente a Aprobación definitiva do Estudio de detalle de 
Aliñacións na Rúa Bosque Desamparados” 

 
Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que hoxe o expediente está completo e 
van votar a favor. 
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Intervén o Sr. Fajardo Recouso expoñendo que o informe non é completo, non 
está cuantificado, e pide que se cuantifique en metros o cambio de aliñación. 

O Sr. Paz Arias indica que eses datos están no expediente, hai un cambio de 
aliñación, non se modifican alturas, nin hai cambio de edificabilidade. 

Intervén o Sr. Diéguez Pazos dicindo que o asunto foi a comisión informativa e 
faltaba o informe do Arquitecto Municipal,  que estaba de vacacións e a día de hoxe non 
está cumprimentado. Ocúpanse 158 m² de vía pública e iso non pode facerse a través 
dun Esdudio de Detalle  é unha ilegalidade clarísima. 

Contesta o  Sr. Alcalde que se aplicou o mesmo sistema que para outros estudios 
de detalle, hai dous informes favorables, se ambos  coinciden non se entenden as 
dúbidas. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso  sinalando que os técnicos municipais só favorecen 
as decisións do grupo de goberno, IVIL e EU-IU piden uns datos para pronunciarse pero 
non hai esa intención. 
 Replica o  Sr. Alcalde que os técnicos son da Corporación e dos cidadáns. O 
expediente ten os informes necesarios e os funcionarios non din que debe aprobarse. 

 
Sendo as 19,30 h., polo Sr. Alcalde procédese a expulsar do Salón de Sesións a 

un membro do público que realizaba manifestacións de desagrado. 
 
Sendo as 7.30 horas entra na sesión o Sr. Rico Taboada 

 
 VOTACIÓN E ACORDO.- Con trece votos a favor dos membros pertencentes ós 
grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE, P.P. ,  cinco abstencións, dos membros 
pertencentes ós grupos municipais de  B.N.G e Grupo Mixto (EU-IU) , e dous  votos en 
contra, dos membros pertencentes ó grupo municipal de IVIL, 
  

ACÓRDASE: Aprobar definitivamente o Estudio de detalle de Aliñacións na Rúa 
Bosque dos Desamparados. 
 
 

8 APROBACIÓN, SE PROCEDE,  DO CONVENIO  URBANÍSTICO CON 
SOCIEDADE MÉNDEZ NÚÑEZ 50 S.L., EN RELACIÓN  COS TERREOS DA ZONA DA 
CAPELA DE SAN ROQUE.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 
Comisión Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión 
celebrada o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta do Convenio Urbanístico asinado entre o Alcalde e a Sociedade 
Méndez Núñez 50 S.L. referente á cesión ó Concello dos terreos, cualificados polo PXOM 
como zona verde de uso e dominio público no entorno da Capela de San Roque, en 
relación co Estudio de Detalle para Ordenación de Terreos na Rúa Ramón Cabanillas, 
esquina a Rúa Rodrigo de Mendoza. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

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

convenio de referencia” 
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Toma a palabra o Sr. Paz Arias sinalando que se trata de que a capela estea máis 
protexida e recupérase unha parcela para uso público a cambio de  renunciar a un uso 
residencial por un uso comercial, polo que van votar a favor. 

  Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que se trata dun convenio lesivo para os 
intereses municipais, pérdense cartos, entréganse 150 m² nun lugar que xa era zona 
verde a cambio de construír un edificio comercial. 
 Intervén o Sr Alcalde indicando que o Concello non dá nada. O uso comercial teno 
o titular da parcela, e reta ó Sr. Fajardo Recouso a que denuncie nos xulgados os 
estudios de detalle e convenios aprobados, e ante o primeiro que sexa declarado ilegal 
esta Alcaldía abandonará o Concello. 
 O  Sr. Diéguez Pazos sinala que non teñen nada que obxectar ó convenio pero hai 
un informe do Arquitecto Municipal, previo á sinatura do Convenio de que urbanicen os 
promotores á súa costa os 153 m² de cesión e o Convenio non recolle esa obrigación. No 
Estudio de Detalle preséntase un paseo peonil na marxe do río e vai ser de uso público e 
titularidade privada, e deben urbanizar á súa costa o paseo con un mínimo de calidade. 

  Intervén o Sr. Alcalde  dicindo que o primeiro acordo plenario non recolle  a 
urbanización de ambas  zonas. No río, os gastos irán con cargo a esa sociedade e con 
cargo a Vousama, pero non así  en San Roque. 

  Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que a  postura do seu grupo é positiva á 
cesión dos terreos, pero é un convenio voluntario, e hai un aspecto que non asumirán 
que é a temporalidade, a cesión  debe ser definitiva. Dentro do conxunto da operación 
hai dous aspectos negativos, o incremento de tráfico a unha vía e o desenvolvemento do 
contorno non ten viais alternativos, o outro aspecto é  a valoración política hai unha 
aposta polo comercio local, e entra capital externo á localidade, incorpórase unha nova 
competencia dentro do comercio local. 

Intervén o Sr. Alcalde sinalando que no Plan Xeral figura para esa parcela unha 
edificabilidade, agora como se presenta o Estudio de Detalle esíxese a sinatura do 
convenio. Increméntase o tráfico, pero  hai un novo aparcamento de uso público e 
gratuíto. Só as  grandes áreas comerciais  necesitan autorización da Xunta de Galicia. 
 Intervén o Sr. Fole Díaz sinalando que as pequenas superficies en Vilagarcía de 
Arousa teñen aspectos positivos e negativos pero que están a favor deste asunto. 
 Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que se crea unha mediana área comercial 
nunha situación idónea, e beneficianse do paseo do río, un equipamento público, e só se 
crean catorce prazas de aparcamento gratuíto aínda que  parece ter un soto para 
aparcamento. 
 
  

VOTACIÓN E ACORDO.- Con trece votos a favor dos membros pertencentes ós 
grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE, P.P. ,  seis abstencións, dos membros 
pertencentes ós grupos políticos municipais de  B.N.G e  IVIL, e un  voto en contra, do 
membro pertencente ó Grupo Mixto (EU-IU), 
  
 

ACÓRDASE: Aproba-lo Convenio Urbanístico asinado entre o Concello e a 
Sociedade Méndez Núñez 50 S.L. referente á cesión ó Concello dos terreos, cualificados 
polo PXOM como zona verde de uso e dominio público no entorno da Capela de San 
Roque, en relación co Estudio de Detalle para Ordenación de Terreos na Rúa Ramón 
Cabanillas, esquina a Rúa Rodrigo de Mendoza, tal e como de describe nos antecedentes 
deste acordo. 
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9.-  APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE DO ESTUDIO DE DETALLE 
PARA A ORDENACIÓN COMPLEMENTARIA DE TERREOS NA R/ RAMÓN 
CABANILLAS, ESQUINA R/ RODRIGO DE MENDOZA.- Pola Sra. Secretaria dáse 
lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e 
Medio Ambiente, en sesión celebrada o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta do Estudio de Detalle para Ordenación Temporal de Terreos na Rúa 

Ramón Cabanillas, esquina Rúa Rodrigo de Mendoza, promovido por INMOMERCA S.A., e 
redactado polo Arquitecto D. Manuel J. Freijeiro Martínez, que foi aprobado inicialmente 
pola Comisión Municipal de Goberno de data 28 de abril de 2003 e que estivo exposto ó 
público polo prazo regulamentario, non presentándose alegación ou reclamación algunha 
contra o mesmo, sendo informado favorablemente pola Demarcación Galicia Sur de 
Augas de Galicia. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

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

do Estudio de Detalle de referencia” 
 

 
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,  catro abstencións, dos 
membros pertencentes ó grupo municipal do  B.N.G , e un  voto en contra, do membro 
pertencente ó Grupo Mixto (EU-IU), 
  
 

ACÓRDASE: Aprobar definitivamente o Estudio de Detalle para Ordenación 
Temporal de Terreos na Rúa Ramón Cabanillas, esquina Rúa Rodrigo de Mendoza, 
promovido por INMOMERCA S.A., tal e como de describe nos antecedentes deste acordo. 
 
 

10.- ESCRITO DE EÓLICA GALEGA DE INVERSIONES, S.L. (EOAL) SOBRE A 
CREACIÓN DUN PARQUE EÓLICO SINGULAR.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame 
emitido pola Comisión Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en 
sesión celebrada o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta do escrito da Entidade EÓLICA GALEGA DE INVERSIONES S.L. 

(EOGAL), en relación coa creación dun parque eólico singular, ofrecéndose para colaborar 
co Concello na confección e asesoramento da documentación necesaria para a solicitude 
do parque, que sería unha concesión administrativa por parte da Xunta de Galicia, sen 
custo algún para o Concello, e ofrecendo tamén a posibilidade de que o Concello participe 
como socio no desenvolvemento, construcción e explotación, se esa fose a opción elixida 
polo Concello, todo elo de conformidade coa Orde da Consellería de Industria e Comercio 
pola que se determinan os requisitos para a autorización de parques eólicos singulares. 

Dáse conta así mesmo do establecido no artigo 309 da Lei 5/1997, de 
Administración Local de Galicia, no que se establece que “O exercicio polas entidades 
locais de actividades económicas requirirá un expediente previo no que se acreditará a 
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conveniencia e oportunidade da iniciativa pública sendo necesario, para adopta-la 
iniciativa: 

- O acordo inical da Corporación Municipal previa designación dunha comisión 
de estudio composta por membros da Corporación e por persoal técnico. 

- Unha memoria redactada pola Comisión relativa ós aspectos sociais, xurídicos, 
técnicos e financeiros da actividade económica de que se trate, na que 
determinarase a forma de xestión, entre as previstas pola Lei e os casos nos 
que deba cesa-la prestación da actividade. 

- A toma en consideración polo Pleno da Corporación e a exposición ó público 
por un período de trinta días como mínimo, durante o que poderán 
presentarse reclamacións ou alegacións. 

- Aprobación final polo Pleno da Corporación Municipal. 
Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU dín que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia e por maioria, infórmase favorablemente o ofrecemento de 

EÓLICA GALEGA DE INVERSIONES S.L. e que se tramite o expediente previo previsto no 
artigo 309 da Lei 5/1997, da Administración Local Galega” 

 
Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que é a proposta dunha empresa e como 

se trata dunha enerxía renovable, considera que é moi positivo e non terá custo para o 
Concello e unha vez visto o informe de EOGAL o Concello pronunciarase  e proponse que 
a empresa realice o estudio e que sexa a Comisión de Obras Públicas e Urbanismo, a que 
leve este asunto. 

Intervén o Sr. Dieguez Pazos indicando que ven o asunto dunha forma un pouco 
vaga e deberíase saber cal é a localización do parque e se o Concello ten terreos ou 
participará unha Comunidade de Montes. Debería pedirse un estudio previo a esta 
sociedade e incluso pedir a outras sociedades ofertas. 

Contesta o Sr. Alcalde.dicindo que o parque eólico en terreos municipais non vai 
ser e contestaranse as preguntas a través do estudio e o que decida a Comisión.- 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que o seu grupo aposta pola enerxía 
renovable, pero esta proposta xera dúbidas,  quere que Xiabre sexa unha reserva 
ecolóxica municipal e o impacto paisaxístico é bastante grave. Por último a empresa pode 
reverte-lo custo sobre a empresa adxudicataria, polo que se vai abster. 

Replica  o Sr. Alcalde  que só constan de dúas torres os parques eólicos 
singulares. 

Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que é un tema que debe vir matizado por 
unha opinión do Consello Consultivo Económico e Social, debe promoverse o concurso ou 
un ofrecemento por se algunha outra empresa ten a ben participar. Débese agradecer a 
esta empresa e invitalos a desprazar un equipo para que informen á Comisión ou ós 
Voceiros, e logo retoma-lo acordo en Pleno. 

 
 
Intervén o Sr. Fole Díaz facendo unha apreciación, a titularidade do parque 

debería ser do Concello pois así  tería o 51% pero está pendente de saír unha orde que 
regulará os parques eólicos singulares. 

Contesta o Sr. Alcalde que a proposta do BNG é correcta, pódese invitar á 
empresa para que explique e estudia-la posibilidade da asistencia técnica primeira. 
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 Polo Sr. Alcalde deixase o asunto sobre a mesa  coa finalidade de que a empresa  
(EOGAL) informe á Comisión de Obras Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en 
relación coa creación dun Parque Eólico Singular. 
 
 

11.- RECURSOS DE ALZADA PRESENTADOS CONTRA AS BASES PARA A 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A CLUBS FEDERADOS (FPSDM).- Pola Sra. Secretaria 
dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Educación, Cultura e 
Deportes, en sesión celebrada o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta dos Recursos  de Alzada presentados por D. Pablo López Fernández 
E/N OS INGLESES R.C.; D. José Manuel Pérez Vallejo E/N LICEO CASINO e dos equipos 
deportivos que forman a actividade de Atletismo, Baloncesto, Tenis, Tenis de Mesa, 
Actividades Subacuáticas, Piragüismo e Vela e de D. Mario Barreiro López, contra as 
Bases para a concesión de subvencións á Clubes Federados de Vilagarcía de Arousa – 
Tempada 2002-2003 e dáse conta, asi mesmo dos acordos da Xunta Rectora da FPSDM, 
de data 21 de maio de 2003 e 10 de xuño de 2003,  polo que, á vista dos citados 
recursos e dos informes obrantes no expediente, propónse ó Pleno da Corporación 
Municipal acorde: 
 1º.- Que, en base ós recursos presentados, se proceda a revisa-las bases 
impugnadas ou ben a súa revocación. 
 2º.- Que se proceda a suspende-la execución do acto impugnado para evitar 
perxuicios ós clubes. 
 3º.- Que, para non perxudicar ós clubes, se apliquen para a tempada 2002-2003 
as bases da convocatoria para a concesión de subvencións a clubes federados de 
Vilagarcía de Arousa, tempada 2001-2002, cambiando únicamente os prazos de 
presentación de solicitudes, que será do 1 ó 30 de outubro de 2003 e suprimindo nas 
devanditas bases da tempada 2001-2002 o apartado relativo ás Escolas Internas de 
Clubes/Entidades Deportivas. 
 Tódolos membros da Comisión dín que se manifestarán no Pleno e, polo tanto 
abstéñense, quedando a Comisión sabedora” 
 

Toma a palabra o Sr. Paz Arias dicindo que é un tema da Fundación pero ten que 
ser o Pleno o que resolva os recursos de alzada.  

Intervén o Sr. Castro Ratón dicindo que  a Fundación debería resolver este asunto 
e non envialo ó Concello Pleno. 

Intervén o Sr. Guerrero Vázquez sinalando que tódolos grupos  son un pouco 
responsables e deben resolverse estes asuntos no seo da propia Fundación. 

Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que están de acordo co dictame da Comisión 
Informativa. 
 

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

1º.- Que, en base ós recursos presentados, se proceda a revisa-las bases 
impugnadas ou ben a súa revocación. 
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 2º.- Que se proceda a suspende-la execución do acto impugnado para evitar 
perxuicios ós clubes. 

3º.- Que, para non perxudicar ós clubes, se apliquen para a tempada 2002-2003 
as bases da convocatoria para a concesión de subvencións a clubes federados de 
Vilagarcía de Arousa, tempada 2001-2002, cambiando únicamente os prazos de 
presentación de solicitudes, que será do 1 ó 30 de outubro de 2003 e suprimindo nas 
devanditas bases da tempada 2001-2002 o apartado relativo ás Escolas Internas de 
Clubes/Entidades Deportivas. 
 
 
 

12.-  MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE 
MODIFICACIÓN PARCIAL DO REGULAMENTO DO CONSELLO CONSULTIVO 
ECONÓMICO E SOCIAL. .- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 
Comisión Informativa de Emprego, Comercio, Industria e Turismo, en sesión celebrada o 
día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do BNG sobre MODIFICACIÓN PARCIAL 
DO REGULAMENTO DO CONSELLO CONSULTIVO ECONÓMICO E SOCIAL, conforme á que, 
considerando necesario e urxente acomoda-la composición de dito Consello á nova 
realidade cambiante do asociacionismo empresarial e conforme á exposición de motivos 
que dí, propónse ó Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 
 “Modificar parcialmente o Regulamento do Consello Consultivo Económico e Social 
do Concello de Vilagarcía de Arousa, concretamente o artg. 3º (composición), polo que 
sigue: 
 O Consello Consultivo, Económico e Social estará formado por vinte membros 
incluído o Presidente e o Secretario Xeral, distribuidos os restantes do seguinte xeito: 

a) Seis membros designados polas Centrais Sindicais mais representativas. 
b) Seis membros designados polas Entidades e Asociacións Empresariais 
c) Seis Representantes Municipais nomeados polo Pleno do Concello. 
Os representantes do Grupo Municipal do BNG informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE, P.P. IVIL e EU-IU, dín 

que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia, e por maioria, infórmase favorablemente a Moción de 

referencia” 
 

Toma a palabra o Sr. Castro Ratón indicando que se trata de dinamiza-lo Consello 
Consultivo, Económico e Social, e faise unha referencia de que é posible revisa-los 
Estatutos na súa integridade. A Moción céntrase na composición das asociación 
empresariais, pero é  unha proposta aberta. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo esperándo que o Consello teña vida propia pero 
propón incluir ás asociación veciñais. 

O Sr. Fajardo Recouso entende que é unha proposta inconcreta, debería  
explicarse que significa sindicatos máis representativos, e debería ser un membro de 
cada asociación sindical do Concello e un membro de cada asociación empresarial do 
Concello. 

Intervén o Sr. Paz Arias indicando que o grupo de Goberno no Pleno de xullo dixo 
que se reformaría o Regulamento do CES, pero debería ser unha proposta consensuada, 
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o  BNG plantexa modificacións curtas e propón  que antes de fin de ano se traia unha 
proposta ó Pleno buscando un consenso maior. 

Intervén o Sr. Fole Díaz sinalando que ve propostas moi distintas de tódolos 
grupos municipais e deberían consensuarse. 

Contesta o Sr. Castro Ratón que as centrais sindicais non se modifican, a 
representación municipal tampouco se modifica, só se cambia a representación 
empresarial. 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que  deben facerse ben os cambios, deben 
renovarse tódolos membros do Consello Consultivo e ten catro anos por diante para 
traballar. Agora mesmo  hai cinco asociacións empresariais en Vilagarcía de Arousa, polo 
que designar seis representantes é difícil. 

Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que a cuestión de fondo é a vontade de que 
funcione o Consello Consultivo Económico e Social e manten a Moción. 
 

VOTACIÓN E ACORDO.- Con  trece votos en contra dos membros pertencentes ós 
grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE, e  P.P ,  catro votos a favor, dos 
membros pertencentes ó grupo municipal do BNG, e tres abstencións dos membros 
pertencentes ós grupos políticos  municipais do  IVIL e Grupo Mixto (EU-IU), 
  

ACÓRDASE: Rexeita-la Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG sobre  a 
modificación parcial do Regulamento do Consello Consultivo Económico e Social do 
Concello de Vilagarcía de Arousa. 

 
 

13.-  MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.S.DE G-PSOE, 
SOBRE A CONSTRUCCIÓN DUN CAMPO DE HERBA ARTIFICIAL NO COMPLEXO 
POLIDEPORTIVO DE FONTECARMOA.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame 
emitido pola Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes, en sesión celebrada 
o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do PS de G-PSOE, en relación coa 
construcción dun campo de herba artificial no Complexo Polideportivo de Fontecarmoa, 
na que, tras unha exposición de motivos, porpónse ó Pleno da Corporación Municipal 
adopte o seguinte acordo: 

 
 

1. A Corporación municipal de Vilagarcía de Arousa considera moi necesario 
contar cun campo de fútbol de herba sintética, para así poder satisface-la demanda dos 
clubs locais, que contan con 750 licencias federativas, e dos veciños en xeral. O campo 
se construiría nos terreos anexos ó estadio de atletismo, de propiedade municipal, e 
dentro do complexo polideportivo de Fontecarmoa. 

2. A Corporación municipal de Vilagarcía de Arousa solicita da Dirección Xeral 
de Deportes da Xunta de Galicia, da Deputación Provincial de Pontevedra, da Real 
Federación Española de Fútbol e do Consello Superior de Deportes (Ministerio de 
Educación, Cultura e Deportes), a súa participación económica neste proxecto, que os 
técnicos presupostan en 530.000 euros, habilitando as subvencións que foran precisas na 
maior contía posible. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 
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Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU din que se 
manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, e por maioria, infórmase favorablemente a Moción de 
referencia” 
 

Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que  hai unha gran cantidade de persoas 
neste Concello que xogan ó fútbol aínda que  os rapaces non teñen práctica de xogar nun 
campo de fútbol de herba artificial. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que ten un custo total de 530.000 €, e 
debería saberse o custo para o Concello e para os outros organismos, os restantes 
deportes necesitan tamén da atención municipal e anuncia a abstención. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo manifestando que apoian a Moción, o campo do 
Mundial 82 fíxose poñendo o Concello os terreos. 

Intervén o Sr. Fole Díaz manifestando que o seu grupo está por potencia-lo 
deporte e nas reunións cos clubes falaron das  carencias e unha era esta. A demanda da 
sociedade di onde se debe investir e xa se falou cos organismos sobre o  apoio a esta 
Moción, polo que van votar a favor. 

Intervén o Sr. Castro Ratón dicindo que o grupo de goberno tomou esta iniciativa 
pero o Concelleiro de Deportes podía facer esta proposta. Están a favor dun milleiro de 
campos de herba, pero debe acotarse a responsabilidade municipal e fixa-la aportación 
do Concello. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que  a sociedade é algo máis que fútbol e 
gran hermano, non se nega a que haxa instalacións de fútbol, pero  o fútbol é un método 
de aliñación. 

Contesta o Sr. Guerrero Vázquez  que é necesario ter esta instalación, é 
primordial,  a iniciativa ven avalada polos Clubes Deportivos dende a desaparición do 
campo do Mundialito, pero de forma solitaria é difícil asumir este custo. 
 

 VOTACIÓN E ACORDO.- Con  dezanove votos a favor, dos membros pertencentes 
ós grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE, P.P, BNG e IVIL, e unha abstención, do 
membro pertencente ó membro do  Grupo Mixto (EU-IU), 
  

ACÓRDASE:   
 
1.-A Corporación municipal de Vilagarcía de Arousa considera moi necesario 

contar cun campo de fútbol de herba sintética, para así poder satisface-la demanda dos 
clubs locais, que contan con 750 licencias federativas, e dos veciños en xeral. O campo 
se construiría nos terreos anexos ó estadio de atletismo, de propiedade municipal, e 
dentro do complexo polideportivo de Fontecarmoa. 

2.- A Corporación municipal de Vilagarcía de Arousa solicita da Dirección Xeral de 
Deportes da Xunta de Galicia, da Deputación Provincial de Pontevedra, da Real 
Federación Española de Fútbol e do Consello Superior de Deportes (Ministerio de 
Educación, Cultura e Deportes), a súa participación económica neste proxecto, que os 
técnicos presupostan en 530.000 euros, habilitando as subvencións que foran precisas na 
maior contía posible. 
 
 

14.-  MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE 
CONVOCATORIA DA MESA DE PREZOS NA COMERCIALIZACIÓN DA UVA NA D.O. 
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RÍAS BAIXAS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 
Informativa de Emprego, Comercio, Industria e Turismo, en sesión celebrada o día 22 de 
setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal de BNG en relación coa 
CONVOCATORIA DA MESA DE PREZOS NA COMERCIALIZACIÓN DA UVA NA D.O. RÍAS 
BAIXAS, na que, tras unha breve exposición de motivos, propónse ó Pleno da 
Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 
 
 
 “ Instar á Consellería de Política Agroalimentaria da Xunta de Galicia, para que 
asumindo a súa responsabilidade política e social perante a situación de falla de 
entendemento que afecta aos productores de uva e ás “adegas” que elaboran o viño da 
D.O. Rías Baixas; e, como Administración, competente a tal efecto, promova 
convocatoria da “Mesa de Prezos” que impulse á negociación entres as partes implicadas, 
co obxecto de acadar un acordo sobre as condicións xustas na comercialización da uva, 
que é seguro beneficiará ao sector agroalimentario do viño; e, tamén, a outros moitos 
con él relacionados”. 

Os representantes do Grupo Municipal do BNG informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE, P.P. IVIL e EU-IU, dín 

que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia, e por maioria, infórmase favorablemente a Moción de 

referencia” 
 

Toma a palabra o Sr. Castro Ratón indicando que hai un proceso de caída do 
prezo da uva e ó seu entender a Consellería de Política Agroalimentaria debe promove-la 
Mesa de Prezos, pois así funcionan outras denominacións de orixe (Ribera del Duero, 
Rioja, etc.)  

Intervén o Sr. Fole Díaz sinalando que administración debe toma-la decisión de 
intervir a través dun acordo cos colleiteiros pero non están de acordo coa Moción e vanse 
abster. 

O  Sr. Paz Arias indica que está de acordo coa Moción, por ser necesario un 
consenso e a Consellería de Política Agroalimentaria actúa dun xeito irresponsable. 

O Sr. Rivera Mallo, aínda recoñecendo a importancia do sector, considera que non 
é un asunto municipal, pero apóiana. 

O Sr. Fajardo Recouso tamén manifesta o apoio á  Moción. 
 

VOTACIÓN E ACORDO.- Con  dezaseis votos a favor, dos membros pertencentes 
ós grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE, BNG, IVIL e Grupo Mixto (EU-IU), e 
catro abstencións, dos membros pertencentes ó grupo político municipal do P.P., 
  
 

ACÓRDASE:  Instar á Consellería de Política Agroalimentaria da Xunta de Galicia, 
para que asumindo a súa responsabilidade política e social perante a situación de falla de 
entendemento que afecta aos productores de uva e ás “adegas” que elaboran o viño da 
D.O. Rías Baixas; e, como Administración, competente a tal efecto, promova 
convocatoria da “Mesa de Prezos” que impulse á negociación entres as partes implicadas, 
co obxecto de acadar un acordo sobre as condicións xustas na comercialización da uva, 
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que é seguro beneficiará ao sector agroalimentario do viño; e, tamén, a outros moitos 
con él relacionados 
 
 

15.-  MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DE  EU-IU, SOBRE 
POLÍTICAS DE PREVISIÓN E INTEGRACIÓN  DOS DIMINUÍDOS FÍSICOS, PSÍQUICOS E 
SENSORIAIS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 
Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión celebrada o día 22 
de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal de EU-IU, sobre políticas de previsión e 
integración dos diminuídos físicos, psíquicos e sensoriais, na que, tras unha breve 
exposición de motivos, se solicita: 

- Proceder o inmediato arranxo das pasarelas que se atopen en mal estado de 
conservación e utilización. 

- Aprobar un calendario anual de mantemento das pasarelas para minusválidos 
existentes no noso Concello.  

- Adapta-las pasarelas existentes ás condicións aportadas nos anexos I e II da 
presente moción, evitando a situación actual, na que existen pasarelas peonís 
que impiden a súa utilización, debido a súa escasa lonxitude ou excesivo 
desnivel. 

- Garantir a construcción de pasarelas peonís en tódolos pasos de peóns do 
Concello. 

O representante do Grupo Municipal de EU-IU informa favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE, P.P., BNG  e IVIL din 

que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia, e por maioria, infórmase favorablemente a Moción de 

referencia” 
 

 
Toma a palabra o Sr. Fajardo Recouso indicando que se trata de que a xente 

acceda a tódolos lugares, as ramplas están en moi mal estado de conservación, en Rey 
Daviña houbo cambios nos pasos de peóns pero non das ramplas, nos Duráns non hai 
ningunha, en Vilaxoán tampouco, etc. e na Moción engádense unhas pasarelas que se 
utilizan en toda España. 

Intervén o Sr. Paz Arias sinalando que é acertada a Moción de EU-IU, é un tema 
moi traballado pero o Concello conta cun Plan de Accesibilidade financiado polo Concello, 
ONCE, INSERSO e Fondo Social Europeo. No ano 2004 está previsto asinar un Convenio 
para continuar co Plan, por iso presenta unha emenda. 

O  Sr. Rico Taboada considera un bo punto de saída esta Moción, e apoiana e di 
ter previsto presentar un estudio global de tódalas rúas do Concello, incluíndo beirarrúas, 
o ancho, o alto, etc. 

Intervén o Sr. Fole Díaz sinalando que apostan pola non discriminación e as 
prazas de aparcamento de minusválidos deberían revisarse, e pregunta se os anexos da 
Moción se adaptan á  normativa vixente. 

Intervén o Sr. Dieguez Pazos manifestando que  están de acordo coa Moción, pero 
non é fácil adaptar á realidade a Moción e as rúas novas deberían prever estas solucións. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que as especificacións técnicas están 
sacadas doutros concellos e axústanse á legalidade. 
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Contesta o Sr. Alcalde  que coñece a cidade, en tódalas obras de peonalización se 
implantaron estas medidas, faltan cousas por facer.- A primeira proposta e a segunda 
non a discute, a seguinte podería condicionarse ó Plan de Accesibilidade.  

Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que  mantén a Moción, e no apartado 
III, poderíase substituír os anexos I e II, polas condicións técnicas do Plan de 
Accesibilidade. 
 
 VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. Concelleiros  presentes; 
  

ACÓRDASE:  
 

1.-Proceder o inmediato arranxo das pasarelas que se atopen en mal estado 
de conservación e utilización. 

2.- Aprobar un calendario anual de mantemento das pasarelas para 
minusválidos existentes no noso Concello.  

3.- Adapta-las pasarelas existentes ás condicións técnicas do Plan Municipal de 
Accesibilidade, evitando a situación actual, na que existen pasarelas peonís que 
impiden a súa utilización, debido a súa escasa lonxitude ou excesivo desnivel. 

4.- Garantir a construcción de pasarelas peonís en tódolos pasos de peóns do 
Concello. 

 
 

16.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SOBRE A 
INMEDIATA POSTA EN FUNCIONAMENTO OPERATIVO DA SUBSEDE DO CONSORCIO DE 
BOMBEIROS EN VILAGARCÍA. - Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 
Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Contas, en sesión 
celebrada o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do BNG, en relación co INMEDIATO 
FUNCIONAMENTO OPERATIVO DA SUBSEDE DO CONSORCIO DE BOMBEIROS EN 
VILAGARCÍA, na que, tras unha exposición xustificativa da Moción, propónse ó Pleno da 
Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 

“ Instar á Xunta de Galicia e tamén, no seu marco de competencia e 
responsabilidade directa, ó Consorcio Comarcal de Bombeiros, para que se acorde iniciar 
o inmediato funcionamento operativo da Subsede de Vilagarcía; debidamente dotada de 
recursos técnicos, de equipamento e dos efectivos profesionais que se precisan para 
evitar a lóxica alarma social que está a producir, entre a cidadanía vilagarcián, a carencia 
actual dun servicio de extinción de incendios na propia localidade” 

Os representantes do Grupo Municipal do BNG informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE, P.P., IVIL e EU-IU dín 

que se manifestarán no Pleno e polo tanto abstéñense. 
En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a aprobación da 
Moción de referencia” 

 
Toma a palabra o Sr. Castro Ratón indicando que hai uns días Vilagarcía sufriu as 

consecuencias da carencia dun Parque de Bombeiros sendo urxente remata-lo Parque de 
Bombeiros da cidade, ademais Vilagarcía sofre un agravio comparativo. A principios de 
ano díxose que en maio de 2003 estaría operativa a subsede. Hai declaracións de Louzán 
que dicían que Gago está mal afeito a que lle financie a Xunta de Galicia as obras, e 
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Salomé Peña dixo que mentres  Gago non cumpra coas súas obrigas non entrará en 
funcionamento á Subsede. 

 
 
Intervén o Sr. Paz Arias dicindo que están de acordo coa Moción pero Vilagarcía 

nunca tivo bombeiros, e hai un Servicio de Protección Civil excelente, e felicítaos dende 
aquí polos últimos acontecementos. A Subsede debe comezar pero Vilagarcía non está 
desamparada. O Concello aportou todo o que tiña que aportar e debería saberse se os  
outros concellos fixeron as súas aportacións. Espera que a Moción se aprobe por 
unanimidade, como fai anos se rexeitou tamén  por unanimidade o desagravio con 
Vilagarcía. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que no seu barrio non houbo unha 
desgracia de casualidade, hai dous responsables: primeiro, a Xunta de Galicia e o PP de 
Vilagarcía de Arousa deben solucionar este problema, segundo o Goberno Local por 
plantexa-la política dun modo clientelar, pois debe lembrarse que Cuiña é fillo adoptivo 
de Vilagarcía de Arousa. 

O Sr. Fole Díaz  está de acordo con que debe entrar en funcionamento a Subsede 
do Parque de Bombeiros, hai diferencias de criterio, pero agora debe haber outra forma 
de actuar, houbo declaracións un pouco fortes nun principio, pero as últimas son máis 
suaves. A Xunta de Galicia e a Deputación queren dialogar sobre o tema e dende o 
Concello debe terse amplitude de miras, e insta ó Concello para que entre no diálogo. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que hai unha situación díficil debido ós 
sinistros, pero uns negan a Vilagarcía o que lle corresponde. 

Contesta o Sr. Alcalde dicindo que  se está mellor que hai dez anos. A lei 
establece o dereito dos Concellos a esixi-los medios para levar a cabo as súas 
competencias. Se oubese trasferencias estarían funcionando sedes de bombeiros en 
Concellos de máis de 20.000 habitantes, pero comarcalizaron o servicio e aceptouse que 
a Sede principal non estivera en Vilagarcía, pero a  Subsede non está rematada, nin 
equipada e non pode empeza-lo servicio, antes de fin de ano parece ser que estará 
funcionando, vanse defende-los acordos municipais pero tamén se vai negociar. 
 

VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. Concelleiros  presentes; 
 
  
 ACÓRDASE: Instar á Xunta de Galicia e tamén, no seu marco de competencia e 
responsabilidade directa, ó Consorcio Comarcal de Bombeiros, para que se acorde iniciar 
o inmediato funcionamento operativo da Subsede de Vilagarcía; debidamente dotada de 
recursos técnicos, de equipamento e dos efectivos profesionais que se precisan para 
evitar a lóxica alarma social que está a producir, entre a cidadanía vilagarcián, a carencia 
actual dun servicio de extinción de incendios na propia localidade. 
 
 

17.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DE IVIL SOBRE 
ADAPTACIÓN  DO PXOM Á LEI 9/2002, PARA FACILITA-LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVENDAS EN NÚCLEOS PERIFÉRICOS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame 
emitido pola Comisión Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en 
sesión celebrada o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
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“Dáse conta da Moción presentada polo Grupo Municipal do IVIL, sobre adaptación 
do PXOM á Lei 9/2002, para facilita-la construcción de vivendas en núcleos periféricos, 
na que tras unha exposición dos motivos que dan lugar á moción, propónse ó Pleno a 
adopción do seguinte acordo: 

“Que a Corporación Municipal, facéndose eco desta demanda veciñal, proceda á 
adaptación do PXOM á Lei 9/2002, de 30 de decembro, ampliando os núcleos rurais 
delimitados e fixando a área de expansión de acordo cos criterios do artigo 13 de dita 
Lei”. 

O representante do Grupo Municipal do IVIL informa favorablemente. 
Os representes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE, P.P., BNG e EU-IU, din 

que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia, e por maioria, infórmase favorablemente a Moción de 

referencia” 
 

Toma a palabra o Sr. Diéguez Pazos indicando que a Lei 9/2002 protexe o medio 
rural, e o uso residencial debe estar nos núcleos de población , o que pasa é que o  PXOM  
de Vilagarcía de Arousa está supeditado a esta lei no solo rústico e no solo do núcleo 
rural, isto supón para os veciños do rural unha lousa. Os núcleos rurais do PXOM 
delimitan áreas con edificacións pero moitas quedaron fóra e pódense ampliar  a través 
dunha revisión do PXOM. 

Intervén o Sr. Paz Arias manifestando que se  alegran de que IVIL faga esta 
proposta, pois no programa electoral do P.S. de G-PSOE estaba este tema, e polo tanto 
apoian a Moción. 

O Sr. Castro Ratón  di que apoia a Moción. 
Intervén o Sr. Fajardo Recouso  indicando que a Comisión de Goberno aprobou 

dous plans parciais baseados en dúas leis distintas. 
 
 
Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que no  programa do P.P. tamén levaban este 

asunto,  e podería ser convinte facer unha revisión xeral do PXOM e apoian a Moción.- 
Contesta o  Sr. Paz Arias que o Goberno municipal tivo conversas co Director 

Xeral sobre este tema e parece que  sairá unha convocatoria de subvencións en xaneiro 
para adaptalo Plan Xeral. 
 
 

VOTACIÓN E ACORDO.- Con  dezanove votos a favor, dos membros pertencentes 
ós grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE, P.P.,  BNG, IVIL e unha abstención, do 
membro pertencente  ó Grupo Mixto (EU-IU), 
  

ACÓRDASE: Proceder á adaptación do PXOM á Lei 9/2002, de 30 de decembro, 
ampliando os núcleos rurais delimitados e fixando a área de expansión de acordo cos 
criterios do artigo 13 de dita Lei. 
 
 

18.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.S. DE G-PSOE, 
SOBRE COMUNICACIÓNS VIARIAS EN VILAGARCÍA DE AROUSA. ENLACE DO PORTO COA 
AUTOESTRADA A-9.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 
Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión celebrada o día 22 
de setembro de 2003, do seguinte teor: 
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“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do PS de G-PSOE, sobre a situación 

das comunicacións viarias de Vilagarcía de Arousa e o enlace do Porto coa Autoestrada A-
9, na que tras unha exposición de motivos, propónse ó Pleno da Corporación Municipal 
adopte os seguintes acordos: 

“1º.- Instar ó Ministerio de Fomento a que, sen máis dilación, redacte o proxecto 
e licite e adxudique as obras do enlace do Porto coa autoestrada A-9, que xa tiña que 
estar en funcionamento en 1998, segundo os plans do propio Ministerio. 

2º.- Instar á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda da Xunta 
de Galicia a que solicite ó Ministerio de Fomento a inmediata construcción do Vial de 
Enlace do Porto de Vilagarcía coa autoestrada A-9. 

3º.- Remiti-la resolución do Pleno da Corporación ós seguintes cargos 
institucionais: 

Excmo. Sr. Presidente da Xunta. 
Exmo. Sr. Ministro de Fomento. 
Excmo. Sr. Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. 
Ilmo. Sr. Presidente do Ente Público Puertos del Estado. 
Ilmo. Sr. Presidente do Ente Público Portos de Galicia. 
4º.- Remiti-lo presente acordo as institucións locais que se citan, á fin de que, á 

súa vez, reclamen das administracións competentes a solución dos graves problemas de 
infraestructuras viarias que padece este municipio: 

Cámara de Comercio, Industria e Navegación. 
Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa. 
Federación Comarcal de Empresarios de Arousa. 
Agrupación Profesional de Autónomos. 
Asociación de Comerciantes Zona Aberta. 
Asociación de Iniciativas Turísticas. 
Sindicatos. 
Partidos políticos.” 
Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia, e por maioria, infórmase favorablemente a Moción de 

referencia” 
 

Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que  Vilagarcía necesita unha 
circunvalación e un enlace do Porto coa autopista e  sinala que do texto da Moción  
eliminan o seu apartado 2 . 

Intervén o Sr. Castro Ratón dicindo que con Vilagarcía houbo moitos 
incumprimentos, hai unha aldraxe. O retraso ten consecuencias graves para Vilagarcía, 
pois houbo perdas económicas e industriais. Gustaríalle que no apartado 4º se engadise 
un compromiso de convocar ó Consello Económicio e Social,  suprimindo o actual 
apartado 4º, e engadi-la Autoridade Portuaria no apartado 3º. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo para apoia-la  moción por ser unha infraestructura 
básica para Vilagarcía e axilizar ó tráfico de mercadorías e sorpréndelle que estea datada 
a Moción no día 15, cando entrou no Rexistro Municipal o día 12. 
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Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que é un tema transcendental, e estes proxectos 
teñen dificultades técnicas e burocráticas. O seu grupo tivo contactos coa COTOP e 
enviaron ó Ministerio de Fomento unha petición sobre as previsións desta obra. Apoian  a 
Moción, aínda que a exposición de motivos non a comparten. 

Intervén o Sr.Fajardo Recouso indicando que apoia a Moción, e di non entende-la 
eliminación do apartado 2. 

Contesta o Sr. Paz Arias  que a  Xunta de Galicia apoiou  nos Medios de 
Comunicación este enlace. 
 

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

 
1º.- Instar ó Ministerio de Fomento a que, sen máis dilación, redacte o proxecto e 

licite e adxudique as obras do enlace do Porto coa autoestrada A-9, que xa tiña que estar 
en funcionamento en 1998, segundo os plans do propio Ministerio. 

 
2º.- Remiti-la resolución do Pleno da Corporación ós seguintes cargos 

institucionais: 
Excmo. Sr. Presidente da Xunta. 
Exmo. Sr. Ministro de Fomento. 
Excmo. Sr. Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. 
Ilmo. Sr. Presidente do Ente Público Puertos del Estado. 
Ilmo. Sr. Presidente do Ente Público Portos de Galicia. 
 
3º.- Remiti-lo presente acordo as institucións locais que se citan, á fin de que, á 

súa vez, reclamen das administracións competentes a solución dos graves problemas de 
infraestructuras viarias que padece este municipio: 

Cámara de Comercio, Industria e Navegación. 
Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa. 
Federación Comarcal de Empresarios de Arousa. 
Agrupación Profesional de Autónomos. 
Asociación de Comerciantes Zona Aberta. 
Asociación de Iniciativas Turísticas. 
Sindicatos. 
Partidos políticos. 

 
 
 

19.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.S. DE G-PSOE, DE 
SOLICITUDE Ó “ENTE AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES” CO FIN DE QUE ADQUIRA 
PARA O PATRIMONIO PÚBLICO A ILLA DE CORTEGADA.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura 
ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e Medio 
Ambiente, en sesión celebrada o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do PS de G-PSOE sobre solicitude ó 

Ente Autónomo Parques Nacionales a fín de que adquira para o Patrimonio Público a Illa 
de Cortegada, na que, tras unha exposición de motivos e antecedentes, propónse ó Pleno 
da Corporación Municipal adopte os seguintes acordos: 
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“1.- Solicitar do Ente Autónomo Parques Nacionales, dependente do Ministerio de 
Medio Ambiente, que o Plan Rector de Usos e Xestión do Parque Nacional das Illas 
Atlánticas, actualmente en fase de redacción, inclúa a adquisición da illa de Cortegada 
para o Patrimonio Público, ben por compravenda, ben por expropiación. 

2.- Solicitar das consellerías de Política Territorial e de Medio Ambiente da Xunta 
de Galicia un pronunciamento institucional a favor da conversión de Cortegada en 
Patrimonio Público. 

3.- Remitir este acordo ó Presidente da Xunta, ó ministro de Medio Ambiente, ós 
conselleiros de Política Territorial e de Medio Ambiente, e ó presidente do Ente Autónomo 
Parques Nacionales”. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do P.P., BNG, IVIL e EU-IU, din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia, e por maioria, infórmase favorablemente a Moción de 

referencia” 
 
Toma a palabra o Sr. Paz Arias manifestando que o que foi do pobo debe ser do 

pobo, é dicir, do patrimonio público. É necesario que o Plan Rector do Parque se 
pronuncie sobre este tema. 

 
Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que a historia de Cortegada é rara, pasou 

do patrimonio do Rei ó patrimonio privado e debe volver ó pobo de Vilagarcía. A 
paralización do expediente leva máis de un ano, e no apartado 3 da Moción hai unha 
redundancia,  fálase de novo de Parques Nacionais. 

Intervén o Sr. Alcalde manifestando que o expediente non está paralizado, está 
pendente do informe do Ministerio de Medio Ambiente. 

Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que hoxe en día  Cortegada está incluida no 
Parque Nacional das Illas Atlánticas, agora hai un proxecto sectorial e un Plan Rector e 
esperan a eses estudios para manifestarse. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que está a favor da Moción, houbo un 
colectivo social que defendeu este asunto e debe solucionarse un erro histórico. 
 

VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. Concelleiros  presentes; 
  

ACÓRDASE:  
 
1.- Solicitar do Ente Autónomo Parques Nacionales, dependente do Ministerio de 

Medio Ambiente, que o Plan Rector de Usos e Xestión do Parque Nacional das Illas 
Atlánticas, actualmente en fase de redacción, inclúa a adquisición da illa de Cortegada 
para o Patrimonio Público, ben por compravenda, ben por expropiación. 

2.- Solicitar das consellerías de Política Territorial e de Medio Ambiente da Xunta 
de Galicia un pronunciamento institucional a favor da conversión de Cortegada en 
Patrimonio Público. 

3.- Remitir este acordo ó Presidente da Xunta, ó ministro de Medio Ambiente, ós 
conselleiros de Política Territorial e de Medio Ambiente, e ó presidente do Ente Autónomo 
Parques Nacionales 

 
 
 Sendo as vintetrés horas auséntase  da sesión o Sr. Diéguez Pazos 
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20.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG, SOBRE 
BONIFICACIÓN NOS TRIBUTOS LOCAIS POLA REALIZACIÓN DE OBRAS NA VÍA 
PÚBLICA.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 
Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Contas, en sesión celebrada o día 
22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do BNG, en relación coa BONIFICCIÓN 

NOS TRIBUTOS LOCAIS POLA REALIZACIÓN DE OBRAS NA VÍA PÚBLICA, na que, tras 
unha breve exposición xustificativa da Moción, propónse ó Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte acordo: 

“1.- Someter a dictame dos servicios xurídicos do Concello e, de resultar 
favorable, incorpora-la seguinte modificación á Ordenanza Fiscal número 29, reguladora 
do Imposto sobre Actividades Económicas: 

“Arttigo 5. Bonificación por obras na vía pública (engádese novo) 
Cando se realicen obras na vía pública, con duración superior a tres meses dentro 

do mesmo exercicio fiscal, os suxeitos pasivos obrigados a tributar polo IAE cos seu 
locais de actividade situados nos tramos da vía pública afectados polas obras poderán 
solicitar a aplicación dunha reducción do 80 por cento. 

Unha vez concedido a reduccción o suxeiro pasivo poderá solicita-la devolución de 
ingresos indebidos polo importe da mesma”. 

2.- Qué, os servicios xurídicos, avalíen outras posibles bonifiacións e os axustes 
na redacción da norma que se propón modificar, así como a súa aplicación retroactiva”. 

O voceiro do Grupo Municipal do BNG, D. Xosé Castro Ratón, dí que o seu Grupo 
non está conforme co informe do Técnico de Rendas, unido ó expediente, posto que non 
se contemplaron novos datos posteriores á Lei de Facendas Locais, en concreto a Lei 
41/94, polo que o seu Grupo vai estudiar en profundidade o citado informe e 
manifestárase no Pleno. 

Todo-los membros da Comisión din que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, 
abstéñense, quedando a Comisión sabedora” 
 

Toma a palabra o Sr. Castro Ratón dicindo que hai persoas que se prexudican en 
beneficio de tódolos veciños e deben adoptarse unhas medidas que os compensen con 
reduccións ou bonificacións de tributos. Discrepa co informe do técnico, porque existen 
argumentos xurídicos que botan por terra a súa conclusión, xa que hai moitos concellos 
que teñen estas bonificacións (Valencia, Zaragoza, Santiago de Compostela, etc.). Non 
se valora o Decreto 11/95 nin a Lei 41/94, que segue plenamente en vigor. De existir 
vontade política hai posibilidades legais. 

 
 
Contesta o Sr. Alcalde que lle  sorprende esta proposta, porque se executaron  

obras en moitas prazas, e os comerciantes tiveron problemas,  pero o BNG nunca 
presentou estas propostas. As obras que se realizan beneficiarán directamente ós veciños 
e comerciantes da zona e gustaríalle saber cantas bonificacións se aplicaron en 
Pontevedra cando as rúas se peonalizaron. Hai un informe do Técnico de Rendas 
conformado polo Interventor e non pode alegar a Lei 41/94 porque foi derrogada pola Lei 
51/2002. 
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Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que hai uns plantexamentos que faltan á 
verdade. Estase illando por completo a un barrio, o único beneficiado é a empresa 
concesionaria que  vai pagar ó Concello 500.000 pts. ó ano, cantidade que se paga polo 
aluguer dun piso nos Duráns, e polo tanto apoia a Moción do BNG. 

Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que están de acordo en protexer ó comerciante 
e ós veciños, e gustaríalle saber se se informou ós veciños sobre a repercusión da 
moción. Non é unha vía a bonificación de impostos, pois só beneficia a unha empresa, e 
propón outras actuacións, solicitar ó concesionario que bonifique ós clientes dos 
comerciantes, que se cumpra o prazo de execución ou que se aceleren as obras. Están de 
acordo co informe de Rendas. 

Intervén o Sr.  Rivera Mallo dicindo que a bonificación afecta a un só comercio e 
comparte o informe do Técnico de Rendas. 
 

VOTACIÓN E ACORDO.- Con  cinco votos a favor, dos membros pertencentes ós 
grupos políticos municipais do B.N.G. e Grupo Mixto (EU-IU), trece votos en contra, dos 
membros pertencentes ós grupos políticos municipais do P. S. de G-PSOE e P.P., e unha 
abstención, do membro pertencente  ó grupo político municipal de IVIL, 
  

ACÓRDASE:  Rexeita-la Moción presentada polo  Grupo Municipal do BNG, en 
relación coa bonificción nos tributos locais pola realización de obras na vía pública, tal e 
como se describe nos antecedentes deste acordo. 
 
 

21.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU, 
SOLICITANDO A LIBERACIÓN DE TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS ÓS 
COMERCIANTES DA ZONA DE XOÁN XXIII E NOVA SINALIZACIÓN .- Pola Sra. 
Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 
Facenda, Patrimonio e Contas, en sesión celebrada o día 22 de setembro de 2003, do 
seguinte teor: 
 

“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal de EU-IU, en relación co PARKING 
JUAN XXIII, na que, tras unha breve exposición de motivos, solicítase á Corporación 
Municipal que adopte o seguinte acordo: 

“O Concello comprometerase a aliviar a situación económica dos comerciantes, 
para isto solicitará dos técnicos municipais, un informe que avalíe tódalas posibilidades 
que permita a lexislación para eximir ós comerciantes da zona do pago de Taxas e 
Impostos Municipais, mentres dure a obra, e con efectos retroactivos dende o comenzo 
da mesma. 

Así mesmo procederase á inmediata sinalización dos novos accesos en todo o 
casco urbano, eliminando a actual sinalización, que indica o acceso só para residentes. 

Por último o Concello comprométese a xestionar novas bolsas de aparcamento 
para os residentes da zona, tratando de negociar co propietario do soar, situado entre a 
vía férrea e a estación de autobuses, para a súa utilización como aparcamento, mentres 
duren as obras de construcción do Parking”. 

O voceiro do Grupo Municipal do EU-IU, Sr. Fajardo Recouso, manifesta que vai 
absterse, xa que quere estudiar en profundidade o informe do Técnico de Rendas sobre o 
asunto. 

Todo-los membros da Comisión din que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, 
abstéñense, quedando a Comisión sabedora” 
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Toma a palabra o Sr. Fajardo Recouso dicindo que se tratou de enfrontar ós 

comerciantes cos veciños, sendo  necesario garantir un acceso fluído ó barrio, porque 
ademais alí está a sede de Protección Civil.- As obras poden afectar ós postos de traballo, 
vai haber perdas nas vendas, e o aparcamento do barrio estase reducindo, só  se garante  
o negocio á concesionaria. 

Intervén o Sr. Paz Arias sinalando que o goberno municipal fai un esforzo falando 
con todos, a empresa debe cumpri-los prazos, e pola Praza  Xoán XXIII haberá acceso 
rodado cando sexa posible, os veciños teñen inquedanzas e serán estudiadas e  tanto os 
veciños como os comerciantes van saír beneficiados. Non se rexeita totalmente a Moción 
de EU-IU, se existe a posibilidade poderá terse en conta e estudiarase. Con respecto á 
sinalización hai un plan pactado cos comerciantes, estanse facendo os carteis, e as novas 
bolsas de aparcamentos vanse  buscar. 

 
 
Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que no primeiro apartado da Moción estase 

utilizando a sensibilidade da veciñanza e non é legal, están de acordo cos apartados  2º e 
3º  da Moción, pero non están de acordo co apartado 1º. 

Intervén o Sr. Castro Ratón para manifesta-la coincidencia coa Moción de  EU-IU. 
Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que asumen o apartado 2º e 3º e que o 1º 

apartado non crea ningún compromiso, só solicita un informe. 
Intervén o Sr. Alcalde indicando que están a favor dos apartados  2º e 3º da 

Moción,  pero non do aptdo. 1º. 
Contesta o Sr. Fajardo Recouso  que elimina temporalmente o 1º apartado da 

Moción.  
 
 

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

ACÓRDASE:  
 
1º.- Que se proceda á inmediata sinalización dos novos accesos en todo o casco 

urbano, eliminando a actual sinalización, que indica o acceso só para residentes. 
2º.-O Concello comprométese a xestionar novas bolsas de aparcamento para os 

residentes da zona, tratando de negociar co propietario do soar, situado entre a vía 
férrea e a estación de autobuses, para a súa utilización como aparcamento, mentres 
duren as obras de construcción do Parking 

 
 
 Neste momento incorpórase á sesión ó Sr. Diéguez Pazos. 
 
 

22.-  MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P., SOBRE A 
CREACIÓN DUNHA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL PARA ANALIZA-LAS 
CONTAS ANUAIS DAS FESTAS PATRONAIS DOS ANOS 1999 Ó 2002, AMBOS 
INCLUSIVE.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 
Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Contas, en sesión celebrada o día 
22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
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“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do P.P., na que exponse que coa 
revisión da documentación relativa ós gastos e ingresos das Festas Patronais do ano 
2002 detectouse a existencia de deficiencias sobre xustificación formal da veracidade de 
pagos efectuados a terceiras persoas e outros documentos que non se axustan á 
Lexislación Mercantil ou Tributaria, polo que propónse ó Pleno da Corporación Municipal 
adopte o seguinte acordo: 

“Creación e composición dunha Comisión Informativa Especial, coa mesma 
proporcionalidade dos grupos políticos representados no Concello, ó obxecto de revisar, 
analizar e investigar a xestión e xustificación do uso e destino dos fondos públicos e/ou 
privados aportados para organizar e financiar as festas patronais dos anos 1999 a 2002, 
ambos inclusive”. 

O voceiro do Grupo Municipal do PS de G-PSOE, Sr. Paz Arias, dí que, na opinión 
do seu Grupo Municipal, o presente asunto non é competencia do Pleno da Corporación 
Municipal. 

Os representantes do Grupo Municipal do P.P. informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE, BNG, IVIL e EU-IU, 

dín que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a Moción de 

referencia” 
 
 

Toma a palabra o Sr. Fole Díaz dicindo que están en desacordo coa forma de 
xestiona-los actos das festas, e dados os problemas externos coas contas das festas 
pode haber unha mala xestión económica, polo que plantexan que participen tódolos 
Grupos da Corporación na Comisión que se cre. 

Intervén o Sr. Paz Arias indicando que lle sorprende esta Moción pois hai dúbidas 
sobre a forma de presentar este tema, podería ser unha interpelación, e só busca un 
escarnio persoal, pois os grupos puideron ve-las contas e analiza-las e logo plantexa-lo 
que considerasen oportuno. Tódolos grupos da Corporación analizaron as Contas e foron 
remitidas ó Consello de Contas con ningún resultado. Podiamos pedi-la análise das 
contas das festas de hai 20 anos, pois cando gobernaba o PP  algún ano non se 
presentaron.  Esta iniciativa ten o ánimo de abrir un debate en paralelo con respecto ó 
Presidente da Comisión de Festas. 

Intervén o Sr. Castro Ratón sinalando que coinciden coa iniciativa do PP, pois hai 
responsabilidades políticas, hai unha nova situación na Corporación Municipal e hai 
puntos escuros nos informes dos técnicos. O goberno local non debe ter medo, non se 
trata de persecución a ninguén, se non hai responsabilidades mellor. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que se non hai medo a nada non ten 
porque non ser aprobada a Moción. 

 
Intervén o Sr. Rivera Mallo para indicar que se van abster na votación pois 

analizaron as contas e advertiron  cuestións,   recibos sen IVE, sen NIF,  non se 
xustifican as aportacións dos particulares etc. 

Contesta  o Sr. Alcalde que non hai medo a nada, pero repugna que se ensañe 
coas persoas, se agora é necesaria unha Comisión Especial que fixeron todos estes anos 
o BNG e o PP. Co informe do Interventor a Alcaldía non está  de acordo, pero respéctao. 
Non está seguro que sexa legal este tema, pois o artigo 123 e 124 do R.O.F.,  fala dos 
asuntos que son competencia do Pleno, este non é un asunto competencia do Pleno, só 
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da Alcaldía.- En todo caso é suficiente dicir que o Goberno Local non negou a ninguén ve-
las contas das festas dos anos 1999 ó 2002.  

 
 

VOTACIÓN E ACORDO.- Acádase o seguinte resultado:  Nove  votos a favor, dos 
membros pertencentes ós grupos políticos municipais do P.P., B.N.G. e Grupo Mixto (EU-
IU), nove votos en contra, pertencentes ós membros do grupo político municipal do P. S. 
de G-PSOE, e  dúas abstencións, dos membros pertencentes  ó grupo político municipal 
de IVIL, polo que se produciu un empate na votación 
 
 Repítese  a  votación con idéntico resultado de empate, polo que decide o voto de 
calidade do Sr. Alcalde, e polo tanto declara o seguinte Acordo: 
  

  Rexeita-la Moción presentada polo Grupo Municipal do P.P., sobre a creación 
dunha Comisión Informativa especial para analiza-las contas anuais das Festas Patronais 
dos anos 1999 ó 2002. 
 
 Sendo as 0.15 horas auséntase o Sr. Alcalde e pasa a presidi-la sesión o Sr. 

Rodríguez Cuervo.  
 
 
 

23.-  MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. SOBRE A 
ELABORACIÓN DUN INFORME NO QUE SE REFLICTA UNHA RELACIÓN DE 
SOARES QUE POR FALTA DE LIMPEZA SUPOÑAN UN PERIGO PARA OS VECIÑOS.- 
Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime 
Interior, Facenda, Patrimonio e Contas, en sesión celebrada o día 22 de setembro de 
2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do P.P., na que exponse que veciños 
de distintas parroquias do Municipio veñen denunciando, con relativa frecuencia, a 
situación de abandono na que se atopan terreos e solares próximos a súas vivendas, coa 
existencia de excesiva vexetación que pode supoñer un serio perigo no caso de incendio, 
polo que se solicita ó Pleno da Corporación Municipal adopte o seguinte acordo: 

“ Instamos á Concellería de Urbanismo e Medio Ambiente a realizar un estudio 
destes terreos e solares co fin de solicitar ós seus propietarios que procedan á súa 
limpeza á maior brevidade para evitar riscos innecesarios”. 

Os representantes do Grupo Municipal do P.P. informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE, BNG, IVIL e EU-IU, 

dín que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia, e por maioría, infórmase favorablemente a Moción de 

referencia” 
 

Toma a palabra o Sr. Fole Díaz indicando que solicitan unha relación de soares 
cheos de maleza con risco de incendio para tratar que os cidadáns colaboren co Concello. 

Intervén o Sr. Paz Arias dicindo que este asunto é máis unha cuestión de 
interpelación, que dunha Moción, a competencia é do Alcalde.- En tódolos Plenos se dá 
conta da existencia de expedientes de podas de maleza.- Existe un protocolo de 
actuación na Concellería de Medio Ambiente, se hai denuncia, a Policía Local informa, 
Medio Ambiente require ó propietario, os propietarios ben realizan a orde, ou contestan 
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que non poden levalo a cabo etc. En Vilagarcía hai 35.000 unidades deste tipo e terían 
que adicarse tódolos técnicos a este labor para poder cumpri-la Moción do P.P. 

Intervén o Sr. Rico Taboada dicindo que o motivo non é tanto de Moción, como de 
interpelación, e debe haber unha vixianza municipal, ten dificultades técnicas o 
cumprimento da Moción, pero hai casos flagrantes. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo sinalando que con certa frecuencia piden a limpeza dos 
camiños vía rogo ó Sr. Alcalde e adoitase facer, polo que se absteñen. 

Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que coñece o protocolo de Medio Ambiente e de 
entre as denuncias pódese ir facendo unha prevención dos casos máis urxentes. 

Intervén o Sr. Alcalde sinalando que se pode  buscar unha fórmula: “instar á 
Concellería de Medioambiente a incrementa-la vixilancia e os medios co fin de que nestes 
terreos e soares os propietarios procedan á súa limpeza para evitar riscos innecesarios”. 

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

ós grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE, P.P., B.N.G., e Grupo Mixto (EU-IU), e 
dúas abstencións, dos membros pertencentes ó grupo municipal de IVIL, 
  

ACÓRDASE: Instar á Concellería de Medioambiente a incrementa-la vixilancia e os 
medios co fin de que nos  terreos e soares cheos de maleza os propietarios procedan á 
súa limpeza para evitar riscos innecesarios. 
 
 

24.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU, SOBRE 
A CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA DE 
SEGURIDADE E HIXIENE.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 
Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Contas, en sesión 
celebrada o día 22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do EU-IU, en relación coa CREACIÓN 
DUNHA COMISIÓN DE CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA DE SEGURIDADE E 
HIXIENE, na que, tras unha breve exposición de motivos, propónse a adopción do 
seguinte acordo polo Pleno da Corporación Municipal: 

O Pleno Municipal, seguindo o exemplo doutras Administracións Públicas do resto 
do Estado, acorda establecer una Comisión de Control e Seguimento en materia de 
Seguridade e Hixiene, encargada de velar polo cumprimento da lexislación nas obras e 
infraestructuras que se realicen no Concello de vilagarcía, propoñendo ó empresariado e 
ós sindicatos maioritarios da construcción do Concello, a firma dun convenio de 
colaboración neste ámbito. 

O representante do Grupo Municipal de EU-IU, informa favorablemente o asunto. 
Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, dín 

que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, absteñénse. 
En consecuencia, e por maioria, infórmase favorablemente a Moción de 

referencia” 
 
 

Toma a palabra o Sr. Fajardo Recouso sinalando que hai moitas mortes por 
accidentes de traballo e as medidas de seguridade supoñen investimento para os 
empresarios e o Concello  debe facer cumpri-la lexislación de seguridade. 
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Intervén o Sr. Rivera Mallo dicindo que estudieron a Moción pero  o Concello ten 
un Comité de Seguridade e Saúde Laboral, e este tema non é unha competencia 
municipal, o Comité é necesario nas empresas de máis de 50 traballadores. O Convenio 
da Construcción obriga nesta materia a ambas partes, e o estudio básico de Seguridade 
figura en tódolos proxectos de obras e o Plan de Seguridade e Saúde apróbase polo 
Concello cando adxudica unha obra. 

Intervén o Sr. Paz Arias manifestando que  comparten a preocupación de EU-IU. 
No Concello hai un Comité de Seguridade e Saúde Laboral, agora vaise realizar un curso 
para os membros da Xunta de Persoal e Comité de Empresa. A responsabilidade é dos 
empresarios e dos traballadores e fundamentalmente dos sindicatos. A inspección de 
traballo é a administración competente para facer cumprir a lexislación, e esta inquietude 
pódese trasladar ás obras municipais, pero para todo o Concello parécelle que non se 
pode facer. 

Intervén o Sr. Castro Ratón dicindo que a preocupación debe facerse chegar ó 
Consello Consultivo Económico e Social. 

Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que a competencia do Concello é limitada 
(grúas, beirarrúas, carga e descarga, etc.) dende a Policía Local pode vixiarse,  pero 
pouco máis pode face-lo Concello. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que esta Moción se presentou no 
Concello de Valencia polo Partido Socialista, entende que non a acepte o PP e o IVIL, 
pero o PSOE non. 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que esta  Moción é de EU-IU.,  hai preocupación por 
eses temas, pero o Concello non pode substituir a outras administracións. 
 

VOTACIÓN E ACORDO.- Con cinco  votos a favor, dos membros pertencentes ós 
grupos políticos municipais do B.N.G. e Grupo Mixto (EU-IU), trece votos en contra, 
pertencentes ós membros dos grupos políticos municipais do P. S. de G-PSOE, e P.P., e  
dúas abstencións, dos membros pertencentes  ó grupo político municipal de IVIL, 
 

ACÓRDASE:  Rexeita-la Moción presentada polo Grupo Municipal do EU-IU, 
relativa á creación dunha Comisión de control e seguimento en materia de seguridade e 
hixiene, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 
 
 

25.-  MOCIÓN PRESENTADA POLOGRUPO MUNICIPAL DE EU-IU, SOBRE  
A NEGATIVA DE CEDE-LOS DATOS DO PADRÓN DE HABITANTES Ó MINISTERIO 
DO INTERIOR.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 
Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Contas, en sesión celebrada o día 
22 de setembro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da Moción do Grupo Municipal do EU-IU, en relación coa NEGATIVA 
DE CEDE-LOS DATOS DO PADRÓN DE HABITANTES Ó MINISTERIO DO INTERIOR, na 
que, tras unha breve exposición de motivos, propónse a adopción do seguinte acordo 
polo Pleno da Corporación Municipal: 

 
PRIMEIRO.- Pedirlle ó Goberno do Estado español que retire a súa Proposición de 

Lei Orgánica de modificación da Lei de estranxeiría e da Lei Reguladora de Bases de 
Réxime Local, en relación co Padrón municipal actualmente aplícase a Lei 4/96 do 10 de 
xaneiro, que modifica a Lei 7/85 do 2 de abril e o R.D. 2612/1996 do 20 de decembro e 
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as Resolucións do 9 de abril de 1997 e do 4 de xullo de 1997 – por considerar que 
vulneran dereitos fundamentais dos cidadáns estranxeiros. 

 
SEGUNDO.- Denunciar calquera discriminación de feito por razón de orixe en 

materia de igualdade de dereitos e, especialmente, o acceso ó Padrón Municipal, e os 
dereitos ata agora garantidos a partir do Padrón, como por exemplo a sanidade e a 
educación das persoas que acaban de chegar á nosa cidade. 

 
TERCEIRO.- No exercicio da súa autonomía, rexeitar calquera petición de cesión 

dos datos con finalidades policiais por parte do Ministerio do Interior do Estado español. 
O voceiro do Grupo Municipal do IVIL, Sr. Rivera Mallo, pide que se una un 

informe dos Servicios Municipais correspondentes en relación con este asunto. 
O representante do Grupo Municipal de EU-IU, informa favorablemente o asunto. 
Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE, P.P., BNG e IVIL, dín 

que se manifestarán no Pleno e, polo tanto, absteñénse. 
En consecuencia, e por maioria, infórmase favorablemente a Moción de 

referencia” 
 
 Dáse conta do informe emitido polo Encargado do Padrón Municipal de Habitantes 
en relación coa Moción. 
 

Toma a palabra o Sr. Fajardo Recouso indicando que sen papeis hai 500.000 
persoas en España, e non se regularizan se non marchan de novo ó seu país de orixe e 
solicitan entrar no continxente. Despois da reforma legal non se van  inscribir no Padrón 
pois poden ser expulsados de inmediato, xa que  a institución policial pode acceder ós 
datos do Padrón, e a medida  xera  delincuencia, marxinalidade, etc. 

Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que comparten o 1º e o 2º apartados, pero 
non comparten o 3º. 

Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que lle parece imposible pensar que se fai unha lei 
para crear traballo ilegal, os estranxeiros veñen porque hai un bo nivel de vida, e os 
datos de Padrón utilizaranse para fins sanitarios, educativos, etc.,  as leis tratan de 
mellora-la situación actual. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que o informe é negativo, hai obriga de 
acepta-la normativa polo que votarán en contra da Moción. 

Intervén o Sr. Paz Arias dicindo que o seu grupo denuncia calquera discriminación, 
e explotación dos inmigrantes e pola Lei de Bases do Réxime Local estase obrigado a dar 
unha información mutua, polo que está  de acordo só  co apartado 1º da Moción. 
 
 

VOTACIÓN E ACORDO.- Con un  voto a favor, do membro pertencente ó  Grupo 
Mixto (EU-IU), quince votos en contra, pertencentes ós membros dos grupos políticos 
municipais do P. S. de G-PSOE,  P.P., e IVIL,  e  catro abstencións, dos membros 
pertencentes  ó grupo político municipal do BNG, 
 

ACÓRDASE:  Rexeita-la Moción presentada polo Grupo Municipal do EU-IU, en 
relación coa negativa de cede-los datos do Padrón de Habitantes ó Ministerio do Interior, 
tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 
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26.-  INTERPELACIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG 
SOBRE O “MODELO TERRITORIAL” PROPOSTO POLA C.P.T.O.V.P. CON RESPECTO 
Ó PORTO DE VILAGARCÍA.- Polo Sr. Alcalde dáse conta da Interpelación presentada 
polo Grupo Municipal do BNG do seguinte teor: 
 

O “MODELO TERRITORIAL” PROPOSTO POLA C.P.T.O.V.P. A RESPECTO DO PORTO DE VILAGARCÍA 

 
O documento “GALICIA: HIPÓTESES DE MODELO TERRITORIAL” , elaborado pola Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda; e, ó parecer, remitido ós concellos, por 
medio de oficio do Director Xeral de Urbanismo ( 17 de Outubro do 2002), no que se 
facía constar que: 
 

“Dentro do proceso de elaboración das DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO 
TERRITORIO DE GALICIA, e ós efectos e polos prazos sinalados no artigo 10.2  e 
3) da Lei 10/1995, do 23 de novembro de ordenación do territorio de Galicia (DOG 
nº 233, do 5-12-1995 e BOE nº 11 do 12-1-1996, xunto se remite un exemplar do 
documento denominado “HIPÓTESE DE MODELO TERRITORIAL, para que poidan 
achegar a esta Consellería, no prazo máximo de 3 meses contados a partir da 
recepción do presente escrito, as previsións, determinacións, suxestións e 
informacións referidas no dito artigo”. 

 
De acordo co tenor literal do oficio,  que supoñemos foi remitido pola C.P.T.O.P.V., 

a documentación aportada para Informe é a que se describe nos apartados 2 e 3 do 
artigo 10 da Lei 10/1995, de Ordenación do Territorio de Galicia, artigo que regula o 
procedemento para a formulación e  aprobación das Directrices de ordenación do 
territorio, primeiro e máis importante dos instrumentos previstos polo lexislador 
autonómico para levar adiante a ordenación territorial de Galicia. 
 

Estamos, pois, diante dun documento de grande transcendencia estratéxica e, no 
ámbito da expresión de planos de desenvolvemento territorial, decisivo a respecto da 
definición da Galicia do século XXI. 
 
O Modelo Territorial que propón a C.P.T.O.P.V., en resume, describe  “o  Sistema de 
Cidades e as Infraestructuras Básicas” (páxinas 37-104) do xeito seguinte: 
 
• A Coruña-Ferrol. A Metrópole do Mar. 
• Vigo-Pontevedra. A Metrópole das Dúas  Rías. 
• Santiago de Compostela. Espacio de Excelencia Urbana. 
• Lugo e Ourense. Nodos de dinamización do territorio. 
• Os Sistemas Urbanos Intermedios. 
• Articulando o Litoral. Novas Centralidades no Litoral de Galicia. 
• Infraestructuras e Modelo Territorial. 
 
Vilagarcía formaría parte dos denominados Sistemas Urbanos Intermedios dentro do 
“sistema de asentamentos da Ría de Arousa” (páxina 77) considerada cabeceira entre 
“núcleos clave para estructurar e fortalece-lo desenvolvemento urbano da Ría de 
Arousa”. 
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O “modelo” afasta a Vilagarcía e a toda a Ría de Arousa das  Grandes 
Infraestructuras de Conexión Exterior de Galicia, incluído a forma implícita do trazado 
proposto para a liña de Alta Velocidade no corredor atlántico (gráfico da páxina 92).  

 
A denominada  “área funcional de Pontevedra” aparece sobredimensionada en exceso. 
Vilagarcía (oitava cidade de Galicia) debería ser tida en conta como centro dunha área 
funcional propia, comprendendo non só  o Salnés, senón toda a Ría de Arousa. 
 
Sen embargo, o máis negativo a criterio do Grupo Municipal do BNG, é o modelo de 
Portos que se propón ( páxina 93 e  gráfico na 95) que aposta polo “maior 
fortalecemento dos principais portos comerciais de Galicia “ ( A Coruña-Ferrol e Vigo-
Marín) excluíndo ó de Vilagarcía das “actuacións de reordenación das grandes 
infraestructuras portuarias” que permiten “aproveita-las vantaxes competitivas dunhas 
instalacións con magníficas condicións”; situando á rada vilagarciá entre a “densa rede 
de pequenos portos que se distribúen por todo o litoral da Comunidade”. 
 

 
O Grupo Municipal do BNG, en relación co exposto e sen entrar a afondar no documento 
comentado; efectúalle a seguinte 
 

INTERPELACIÓN 

 
1) ¿ Qué actuacións ten acordado realizar o Goberno Local en relación co documento 

“GALICIA: HIPÓTESES DE MODELO TERRITORIAL” , elaborado pola Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas e Vivenda ?. 

2) ¿Incluiría, entre as posibles actuacións, o seu tratamento e debate no marco do 
Consello Económico e Social como mecanismo de participación dos axentes 
económicos e sociais de Vilagarcía, especialmente pola relación que mantén a 
respecto dos acordos adoptados na última xuntanza do C.E.S. en relación coa 
“demanda de infraestructuras” necesaria para o desenvolvemento económico-
industrial  e social de Vilagarcía?. 

3) ¿ Considera que o modelo de Portos, proposto no documento da C.P.T.O.P.V., 
ameaza a perda da condición de “interese xeral” que actualmente caracteriza ó 
Porto de Vilagarcía?. 

 
 

O Sr. Alcalde contesta ás preguntas anteriores o seguinte: 
 

1).- Ningunha, o documento non chegou ás miñas mans ata que vostede me 
interpelou. Despois examineino, pero como a este Proxecto sucederalle outro 
realizaranse as alegacións oportunas. 

2).- Si, é un documento para tratar no Consello Consultivo Económico e Social. 
3).- Non, pero debe defenderse o carácter de Porto de Interese Xeral de Vilagarcía de 

Arousa. 
 
 
27.-  INTERPELACIÓNS 
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 Non se presentaron. 
 
 
28.-  ROGOS E PREGUNTAS 
 
 
 Polo concelleiro que se cita  a continuación, formuláronse os seguintes Rogos e 
preguntas: 
 
 O Sr. Fajardo Recouso  di que hai uns meses repartíronse nos Duráns un panfleto 
sobre as obras  do Parking e pregunta, quen o financiou. 
 O Sr. Alcalde contesta  que o Concello de Vilagarcía de Arousa. 
 
 O Sr. Fajardo Recouso  pregunta porque no Sanrok non se repartiron os carteis en 
Vilagarcía de Arousa pero fóra de Vilagarcía si. 
 O Sr. Alcalde contesta que descoñece porque non se repartiron os carteis en 
Vilagarcía de Arousa. 
 
 
 Polo público asitente á sesión formúlanse rogos e preguntas. 
 
 
 E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Alcalde, levántase a sesión, 
sendo as 1.30 horas do día 26 de setembro, da que se estende a presente acta, e eu 
como Secretaria dou fe.  
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