
 

   
 

 

 
 

ACTA DA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
CELEBRADA O DÍA  30 DE  OUTUBRO DE 2003 

 
 

SRES. ASISTENTES 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. XOAQUÍN XAVIER GAGO LÓPEZ 
 

CONCELLEIROS/AS 
D. MANUEL RODRÍGUEZ CUERVO 
DONA Mª VICTORIA HIERRO LORENZO 
D. ROBERTO ARAÚJO CORTEGOSO 
D. CARLOS GUERRERO VÁZQUEZ 
DONA MARÍA ARAÚJO REY 
D. JESÚS PAZ ARIAS 
D. ALEJANDRO QUINTELA PEREIRA 
DONA Mª SILVIA RUBIANES MELÉNDEZ 
D.TOMÁS JAVIER FOLE DÍAZ 
DONA  MARTA RODRÍGUEZ ARIAS 
DONA Mª ISABEL FERNÁNDEZ VARELA 
D. MARCOS BARROS LÓPEZ 
D. LUIS MANUEL GARCÍA DÍAZ 
D. XOSÉ CASTRO RATÓN 
D. MANUEL RICO TABOADA 
DONA Mª C. GARCÍA-TORIELLO ROMERO 
DONA ANA ISABEL LORENZO FRAGA 
D. JOSÉ LUÍS RIVERA MALLO 
D. JESÚS MARÍA J. DIÉGUEZ PAZOS 
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO 
 

SECRETARIA 

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 
 

INTERVENTOR 
D. MANUEL BEREIJO CREGO 

   
 

 Na Casa do Concello de Vilagarcía de  Arousa, sendo as dezaoito horas  do día 
trinta  de outubro 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. 
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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 25 de setembro 
de 2003.  
              Polo Sr. Fajardo Recouso formúlase á devandita acta as seguintes 
observacións: 
              A acta citada non foi aprobada por unanimidade, senón que foi aprobada co 
voto favorable de tódolos concelleiros presentes coa excepción do Sr. Fajardo Recouso, 
que votou en contra da súa aprobación. 
              Na páxina 6, onde di “... os técnicos municipais só favorecen as decisións do 
grupo de goberno”,   debe  dicir,  ...”os   técnicos   municipais responden ós 
requirimentos do grupo de goberno”. 
 

Na páxina 11 solicita que se engada “... como un toque de atención de que 
deporte non é só fútbol e a cultura non é só fútbol”. 

Na páxina 11, onde di “aliñación, debe dicir “alienación”. 
Na páxina 22, solicita que se engada, ...”non aprobar esta moción significa deixa-

lo colectivo de inmigrantes sen papeis,  sen  educación e sen sanidade. 
 

Polo Sr. Castro Ratón formúlase á devandita acta a seguinte observación: 
Na páxina 19 na última intervención debe engadirse , ...”e mesmo os informes 

técnicos sinalan irregularidades na liquidación das contas das festas. 
 

Polo Sr. Diéguez Pazos formúlase á devandita acta a seguinte observación: 
Na  páxina  6  solicita  que  se  engada:...” supón unha ilegalidade e supón un 

incumprimento do artigo 73 da Lei 9/2002  que  di  moi  claramente  “....Os  estudios  de  
detalle  en  ningún  caso  poderán  reducir  ou modifica-las superficies destinadas a viais 
nin aumenta-la ocupación do solo...”. 
 

O Sr. Paz Arias formula á devandita acta as seguintes alegacións: 
Na páxina 5, onde di, “...non fala en román paladino...” debe dicir, “...fala en 

román paladino...” 
Na páxina  19,  onde di,”... foron remitidas ó  Consello  de Contas con ningún 

resultado...”, debe dicir, 
 “...foron remitidas  ó Consello de Contas con resultado negativo...”  

 
O Sr. Rivera Mallo formula á devandita acta as seguintes alegacións: 
Na páxina 20, primeira intervención, debe substituírse o texto que figura, polo 

seguinte: “...para  indicar que  
se  van  abster  na votación, pois  as contas  das  festas  xa  están  aprobadas  
tacitamente  coa   aprobación  da  conta  
xeral  do  presuposto /2002,  pese  a  que  o  seu  grupo  analizou  as  contas  e  
advertiron   diversas   irregularidades  
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como  recibos sen IVE , sen  NIF, non se xustifican as aportacións de particulares nin  os 
ingresos por carruseis, etc” 

Na  páxina  21, debe  substituírse o texto  que figura, polo seguinte: “... dicindo  
que  estudiaron a moción, o  
Concello ten un Comité de Seguridade e Saúde Laboral, se ben o tema que se plantexa  
non  é de  competencia muni- 
cipal. O Comité é preceptivo nas empresas de máis de 50 traballadores. O Convenio da 
Construcción obriga a ambas  
partes nesta materia, o estudio de seguridade debe figurar en  tódolos  proxectos e  o 
Plan  de  Seguridade  e  Saúde é  
preceptivo en tódalas obras, do que, en todo caso,  deberá  darse conta á autoridade 
laboral competente. E o Concello 
deberá esixilo cando adxudica unha obra.  
 

VOTACIÓN E ACORDO.- Con  vinte  votos a  favor dos membros pertencentes ós 
grupos políticos munici- 
pais do P.S.de G-PSOE, P.P., B.N.G. e I.V.I.L., e un voto en contra, do membro 
pertencente ó Grupo Mixto (EU-IU), 
 

ACÓRDASE: Aproba-la  acta  correspondente á  sesión  plenaria ordinaria  
celebrada o día 30 de outubro de  
2003, coas correccións citadas. 
 

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

dáse  conta  ó  Pleno da 
 Corporación das resolucións emitidas pola Alcaldía durante o mes de setembro de 2003, 
seguintes: 
 

DECRETOS DA ALCALDÍA DO MES DE SETEMBRO DE 2003 
211 imposicións de sancións de multas de tráfico 
3 inscricións no rexistro de animais potencialmente perigosos  
2 poda de árbores 
10 corta de maleza e limpeza de terreo 
1 incoacción de expediente informativo 
1 nomeamento de funcionarios de carreira 
5 suspensións de clausuras actividades 
1 requirimento incumprimento de pago 
1 nomeamento membros da Xunta Rectora da FPSDM 
1 suspensión de precinto establecemento 
1 venda de vehículos para chatarra 
4 transmisións  licencias 
2 permisos de festas 
1 subrogación en transmisión de licencia 
13 licencias definitivas de apertura 
1 arquivo expediente de transmisión licencia 
13 peches actividades 
2 licencias provisionais de apertura 
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3 sancións de multa 
1 desestimento solicitude de cambio de vehículo (taxi) 
3 representacións e defensas en contenciosos administrativos 
1 caducidade de expediente 
6 paralizacións obras 
1 delegación presidencia do Comité de Seguridade e Saúde Laboral 
1 licencia para a tenza de animais potencialmente perigosos 
1 gratificación especial a funcionarios 
1 sanción a alumnos Escola Obradoiro 
1 requirimento para a retirada de cadeas e sinalización indebida 
1 Delegación da Alcaldía no Primeiro Tenente de Alcalde 
1 retirada de cadea e sinalización indebida 
1 retirada de terras depositadas na vía pública 
1 exclusión alumno da Escola Obradoiro 
 
 

TOTAL .- 296  
 

O Concello Pleno queda sabedor 
 

3.-DAR CONTA DOS REPRESENTANTES DO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
DO PARTIDO POPULAR NOS ÓRGANOS COLEXIADOS.- Pola Sra. Secretaria dáse 
lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 
Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do 
seguinte teor: 

 
“Dáse conta do escrito do voceiro do Grupo Municipal do P.P. comunicando a 

designación dos Representantes que a seguir se din nos Órganos Colexiados do Concello, 
que tamén se din: 

- CONSELLO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA : DONA MARTA RODRÍGUEZ 
ARIAS. 
- CONSELLO CONSULTIVO, ECONÓMICO E SOCIAL: D. MARCOS BARROS 
LÓPEZ. 
- F.P.S.D.M.:  D. CELSO COUSO GARCÍA e D. MARCOS BARROS LÓPEZ. 
- CONSELLO LOCAL DE CONSUMO: DONA Mª ISABEL FERNÁNDEZ VARELA. 
- CONSELLO VECIÑAL: D. LUIS MANUEL GARCÍA DÍAZ. 

 
A Comisión queda sabedora” 

  
O Concello Pleno queda sabedor 

 
 

4.-DAR CONTA DAS DESIGNACIÓNS E ACEPTACIÓNS DOS MEMBROS DA 
CORPORACIÓN QUE DESEMPEÑARÁN O CARGO DE CONCELLEIRO/A EN RÉXIME 
DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido 
pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de  
Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 
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“Dáse conta do escrito dos Concelleiros electos do Partido Popular no que 

comunican que o Concelleiro do Grupo Municipal do P.P. que realizará o exercicio do 
seu cargo en réxime de dedicación exclusiva, conforme ó acordo do Pleno da 
Corporación Municipal, de data 17 de xullo de 2003 e D. Tomás Fole Díaz, que acepta 
o exercicio do seu cargo en réxime de dedicación exclusiva a partir do día 1 de 
novembro de 2003. 

Dáse conta así mesmo do escrito do voceiro do Grupo Municipal do BNG no que 
comunica a designación da Concelleira Dona Ana Isabel Lorenzo Fraga para o 
desempeño da súa función de Concelleira, en réxime de dedicación exclusiva, 
conforme ó acordo do Pleno da Corporación Municipal, de data 17 de xullo de 2003, e 
do escrito da Concelleira Dona Ana Isabel Lorenzo Fraga, aceptando expresamente a 
citada designación, facendo constar que non existe incompatibilidade de ningún tipo 
para tal ocupación. 

Dáse conta tamén do escrito do Voceiro do Grupo Municipal do PS de G-PSOE, 
comunicando a designación de D. Roberto Araújo Cortegoso e Dona María Araújo Rey 
como Concelleiros en réxime de dedicación exclusiva, en representación do PS de G-
PSOE, conforme ó aprobado polo Pleno da Corporación Municipal en sesión de data 17 
de xullo de 2003, e dáse conta, así mesmo, dos escritos dos concelleiros designados 
aceptando a súa designación, facendo constar que non existe incompatibilidade de 
ningún tipo para tal ocupación. 

 
A Comisión queda sabedora” 

 
  O Concello Pleno queda sabedor 
 

5.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA DECLARA-LA RESOLUCIÓN OU CADUCIDADE DA 
CONCESIÓN QUE OSTENTA A ENTIDADE PLAYA COMPOSTELA S.A. SOBRE AS 
INSTALACIÓNS DO BALNEARIO, PARQUE E PRAIA COMPOSTELA.- Pola Sra. 
Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 
Facenda, Patrimonio e Especial de  Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 
2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta do informe da Secretaria Xeral en relación co expediente de resolución 

do contrato de concesión da explotación do Servicio Público das Instalacións do Balneario 
Praia Compostela, conforme ó que, á vista de que concedeuse audiencia ós interesados e 
das alegacións presentadas polos mesmos, procedería: 

1º.- Continua-la tramitación do procedemento administrativo específico para 
declara-la resolución ou caducidade da concesión que ostenta a entidade PLAYA DE 
COMPOSTELA S.A., sobre as instalacións do Balneario, Parque e Praia Compostela. 

 
2º.- Advertir a PLACOMSA que, ante a situación de resolución ou caducidade que 

supón o incorrer en infracción gravísima das súas obrigas esenciais e citadas 
anteriormente, deberá de corrixilas, é dicir, deberá cumpri-las mesmas no prazo de UN 
MES, contado a partir do recibo da notificación do acordo plenario que se adopte, co 
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apercibimento de levar a cabo o Concello a declaración de resolución ou caducidade da 
concesión, no caso de incumprimento do devandito requirimento. 

Os representantes do Grupo Municipal do PS de G-PSOE informan favorablemente, 
conforme ó informe da Secretaria Xeral. 

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, por maioría, infórmase favorablemente a continuación do 
expediente conforme informe da Secretaria Xeral” 

 
Toma a palabra o Sr. Paz Arias sinalando que van apoia-la proposta que figura no 

informe da Secretaria, e pensa  que o primeiro acordo tivo resultados positivos, pois 
parece que os actuais concesionarios alcanzaron un pacto.  A situación actual pode levar 
á retirada da concesión, pero unha vez que se presenten os proxectos de futuro 
decidirase que se arquive ou se resolva o expediente coa resolución da concesión. 

Intervén  Sr. Fole Díaz realizando diversas  preguntas, en primeiro lugar a 
actividade lévase a cabo por outras persoas que esperan un traspaso, e por outra banda 
se a empresa actual corrixe os incumprimentos pode seguir coa explotación e deberíase 
ser moi estricto á hora de valora-los proxectos. Gustaríalle tamén saber se existe unha  
venda de Placomsa a outra empresa e se podería ser posible o traspaso de Placomsa. 

Contesta  o Sr. Alcalde sinalando que a xestión a ten Placomsa e o Pleno tería que 
autoriza-lo traspaso a outra empresa. Dende sempre o único concesionario é Placomsa, a 
resolución implica un conflicto e debe resolverse sen prexuízo para ninguén. En todo caso 
o informe non debe interpretarse como que o cumprimento elimina a posible resolución. 

Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que houbo outras empresas explotando o 
servicio sen  ser Placomsa e non hai seguridade de que  cumpran cos seus proxectos 
dados os incumprimentos que houbo ata agora. 

Contesta o Sr. Alcalde sinalando que a paciencia do Concello foi infinita neste tema, 
houbo o rescate do Parque cun resultado desigual para ambas partes, e se un grupo 
propón outra alternativa podería estudiarse ou discutirse no Pleno.  

Intervén o Sr.  Fajardo Recouso dicindo que é un espacio municipal cun fracaso tras 
fracaso, o Concello ten manga ancha co concesionario, sendo necesario reestructurar ou 
volver a pensar que se fai con esa instalación. O Concello non pode seguir manexando 
deste xeito a situación, debe ser máis estricto coas concesións municipais e replantexa-lo 
uso dese espacio, porque os usos hoteleiros fracasaron, e parécelle grave as distintas 
varas de medir,  é algo que debe cambiar. 

Intervén o Sr.  Alcalde sinalando que non coñece ningunha lei que trate desigual ós 
veciños. Hai flexibilidade porque é un tema importante, complexo, hai un embargo da 
concesión, e pode haber conflictos xudiciais. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que o  Concello debe rescatar esa 
instalación e entre todos abrir un debate para darlle unha saída e outro uso.  

Intervén o Sr. Castro Ratón dicindo que  está nunha fase de continuidade e que 
comparten o sentido da proposta da Secretaria. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo sinalando que estudiaron o asunto e apoian a proposta. 

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

1º.- Continua-la tramitación do procedemento administrativo específico para 
declara-la resolución ou caducidade da concesión que ostenta a entidade PLAYA DE 
COMPOSTELA S.A., sobre as instalacións do Balneario, Parque e Praia Compostela. 

2º.- Advertir a PLACOMSA que, ante a situación de resolución ou caducidade que 
supón o incorrer en infracción gravísima das súas obrigas esenciais e citadas a 
continuación, deberá de corrixilas, é dicir, deberá cumpri-las mesmas no prazo de UN 
MES, contado a partir do recibo da notificación do acordo plenario que se adopte, co 
apercibimento de levar a cabo o Concello a declaración de resolución ou caducidade da 
concesión, no caso de incumprimento do devandito requirimento, sendo os 
incumprimentos os seguintes: 

 
Prego de Condicións.- Primeira. Obxecto do contrato. O servicio obxecto desta 

concesión serán as instalacións do Balneario, Parque e Praia Compostela, “en exclusiva 
con apertura todo o ano” e comprendendo todo o recinto das mesmas. 

 
No presente expediente consta un informe da Policía Local de data 18 de xuño de 

2003, que indica o seguinte: 
 

 “Que no mes de novembro do ano 2002 o establecemento coñecido como “O 
Balneario da Praia Compostela” atopábase pechado ó público, continuando pechado neste 
momento. 
 Non se ten constancia que este establecemento estivese aberto ó público no ano 
2002, mais que entre os meses de maio e setembro, que foi explotado por D. José Costa 
a cafetería e restaurante da planta baixa e por D. Manuel Fariñas o mesón do soto”  
 
 Prego de Condicións. Tipo de licitación e canon. O canon ofertado devengarase por 
anualidades en metálico efectivo na Depositaría Municipal dentro do último día hábil de 
cada mes de setembro. 
 
 O informe emitido polo Sr.Recadador Municipal, o día 18 de xullo de 2003, sinala 
que  en vía executiva o concesionario adebeda ó Concello os importes do canon 
correspondente ós anos 2000, 2001 e 2002, que ascenden á contía total de 20.630,54 €. 

Na actualidade tamén adebeda en vía voluntaria o canon do ano 2003 e que 
ascende á contía de 5.978, 60 €. 

 
Prego de Condicións. Sexta. O adxudicatario terá a seguinte obriga: Aboa-los 

arbitrios, contribucións e tributos de toda clase, tanto estatais, autonómicas, provinciais 
e municipais que graven os servicios obxecto desta concesión. 

O informe emitido polo Sr. Recadador Municipal o día 18 de xullo de 2003, indica 
que en vía executiva o concesionario adebeda ó Concello dende o ano 2000 ata o ano 
2003, polos conceptos de  lixo,  IBI e comercios-industrias, a contía total de: 2.825, 66 
€.  

 
Así mesmo con datas 1999, 2000 e 2001, a entidade PLACOMSA deu de baixa no 

Imposto de Actividades Económicas en diversos epígrafes, as instalacións do Balneario. 
 

7 



 

   
 

 

 Con data 07-07-2000, D. Francisco Feixó Oubiña comunicou a este Concello a 
súa aceptación de que a limpeza e coidado do Parque de Compostela fose levado a cabo 
polo Concello coa conseguinte compensación económica por parte de Playa Compostela, 
S.A. (Placomsa). 

 Á vista do anteriormente sinalado, a Comisión Municipal de Goberno, en sesión 
de data 10 de xullo de 2000, acordou levar a cabo o mantemento, coidado e limpeza dos 
xardíns do Parque de Compostela a través do Servicio Municipal de Xardíns, sendo os 
gastos que orixine a cargo da empresa concesionaria PLACOMSA. 

 
Do informe emitido polo Sr. Recadador confírmase que o concesionario en vía 

executiva adebeda ó Concello as contas de gastos correspondentes ó mantemento do 
devandito xardín, dos anos 2000 e 2001, que ascenden a 9.653 e 6.095,82 € 
respectivamente, e na actualidade tamén adebeda en vía voluntaria a conta de gastos do 
ano 2002 que supón a contía de 4.531,83 €. 

 
Na actualidade, ó parecer D. Germán Conde Bustelo, está levando a cabo a 

explotación das instalacións do Balneario da Praia Compostela “sen autorización 
municipal”, e polo tanto incumprindo PLACOMSA tamén neste aspecto o Prego de 
Condicións que establece na cláusula sétima que “para o caso de que por imposibilidade 
xustificada non poida o concesionario dirixi-la concesión, quedará autorizado para 
transferi-la explotación da mesma a outra persoa, que a xuízo do Concello teña a 
solvencia moral, material e competencias necesarias para continuar a explotación ata a 
finalización do contrato” 

 
Dos anteriores incumprimentos  derívanse, así mesmo, a infracción de outras 

obrigas que figuran no Prego de Condicións e que se citan a continuación: 
 
- A te-los servicios do Balneario, incluíndo tódalas edificacións existentes en 

perfectas condicións de uso, conservación e limpeza. 
- A te-lo horario de apertura e peche dos servicios iguais ós dos demais 

establecementos análogos desta poboación. 
-  A entregar á Alcaldía no mes de xaneiro de cada ano, as tarifas de prezos que 

deban rexer para tódolos conceptos de explotación da concesión. 
-  A proverse das licencias fiscais correspondente ós servicios que preste. 

 
6.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO PARA 

FINANCIAR CRÉDITOS RECOÑECIDOS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame 
emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de 
Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 
 “Dáse conta da memoria de Alcaldía na que se fai constar que, existindo facturas 

pendentes de recoñecer por non existir consignación orzamentaria nos respectivos  
Presupostos dos exercicios 2001 e 2002, por importe de 492.897,07 €, é necesario 
concertar unha operación de préstamo para financia-los créditos recoñecidos, no seu 
caso, polo que se interesaron ofertas a Entidades Bancarias e vistas as mesmas e o 
informe do Sr. Interventor, proponse ó Pleno da Corporación Municipal acorde: 
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“Aproba-la concertación dunha operación de préstamo co Banco Español de Crédito 
S.A., por importe de 492.897,07 €, destinado ó pago de créditos recoñecidos dos 
exercicios 2001 e 2002, nas condicións especificadas na súa oferta: 

- Tipo de interese: EURIBOR trimestral + 0,03%. 
- Límites de variación: mínimo 0,03%; máximo 5,75%. 
- Gastos iniciais e de corretaxe: exento  
- Prazo de amortización: do 1 de xaneiro de 2004 a 31 de maio de 2007, 

pagadoiras mensualmente e en contías constantes. 
- O interese pagarase mensualmente a partires do 1 de xaneiro de 2004. 
Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a formalización dos documentos necesarios  

da citada operación” 
Dáse conta, así mesmo do informe do Sr. Interventor de Fondos. 
O Sr. Rivera Mallo di que non se lle facilitaron as facturas correspondentes ós 

créditos que se pretende recoñecer e, polo tanto, non ten suficientemente estudiado o 
asunto polo que se manifestará no Pleno. 

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, por maioría, infórmase favorablemente a proposta da Alcaldía-

Presidencia sobre operación de préstamo para financiar créditos recoñecidos, no seus 
propios temos” 

 
Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que tódolos anos hai créditos recoñecidos, 

pero non tódalas previsións saen como están no papel. Houbo recoñecemento de crédito 
en tódolos exercicios, con independencia de quen gobernara, e pódense pagar con cargo 
ó presuposto o que levaría un incremento dos impostos,  e con cargo a préstamo, sendo 
neste caso a oferta máis favorable  a de Banesto, é dicir, devolveríase o préstamo ó 
remate do mandato. 

Intervén o Sr. Castro Ratón sinalando que se suscita unha mestura, hai gastos dos 
anos 2001 e 2002, e recorrer a un crédito constitúe fraude político porque se di que se 
pagara no actual mandato, pero isto é unha obriga da Lei de Facendas Locais, así debe 
explicarse ós  cidadáns, a lei impón ese período de amortización pero os provedores 
teñen pendente o cobro de débedas da Corporación anterior, hai un escandaloso atraso 
porque o Goberno saínte deixou esta situación, e a actual corporación nace co lastre de 
débedas anteriores. Pero aí están as contas do exercicio 2002 na sesión de setembro, e 
como se pode, ante eses beneficios, acudir ó préstamo. No Plan Parcial da Tomada 
cambiase parte do aproveitamento por  cartos e os  créditos a recoñecer non responden 
a gastos necesarios e urxentes, hai gastos de propaganda, protocolo, etc. Deben 
sufragarse os créditos doutra forma, pero sobre todo con políticas de aforro. 

Contesta o Sr. Alcalde que hai un descoñecemento da contabilidade municipal e as 
normas que a rexen. Cando gobernaba o P.S. de G – PSOE co B.N.G. non houbo 
problemas para aproba-los créditos recoñecidos, e debe terse sempre o mesmo criterio, 
pois os créditos recoñecidos existen igual. Poderíase suspende-la amortización dun 
préstamo e quedaría máis diñeiro para outros servicios, por exemplo, pero ata que se 
liquida o Presuposto é imposible coñece-los créditos recoñecidos, tódolos créditos 
recoñecidos se aproban no seguinte exercicio, sendo tamén imposible utiliza-las cesións 
monetarias da Tomada para sufragar gasto ordinario e debe utilizarse en inversións. A 
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situación económica do Concello dáa dous compoñentes, a carga financeira está no 
13.26% e o tope é do 25%, e por outra banda o aforro neto é positivo, así a Xunta 
comunica que non se necesitao seu  informe para solicitar préstamos. 

A oposición pode face-lo que queira pero non é nada extraordinario a existencia de 
créditos a recoñecer. Desde o ano 1980 sucedeu sempre o mesmo con gobernos de 
esquerdas e de dereitas. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo dicindo que non lle parece demasiado ético retrotrae-lo  
reloxo 20 anos, en tódolos concellos e exercicios existen créditos a recoñecer pero no 
Concello de Vilagarcía hai unha oposición bastante responsable, non como ocorría antes 
que a oposición perseguía os camións da recollida do lixo do Concello de Vilagarcía, pero 
deben  pagarse con ingresos correntes os gastos correntes, e o Alcaldena sesión plenaria 
do 25-9-2003 dicía que co remanente de Tesourería poderíase  paga-los créditos a 
recoñecer do 2001 e 2002, e esta operación de crédito vai custar 5 millóns de pesetas 
aproximadamente. Hai que facer un control das compras e debe crearse unha comisión 
de compras na que interveña a oposición municipal e examine o custo do cemento, 
grava, etc. 

 
Contesta o Sr. Alcalde que retrotrae-lo reloxo significa facer memoria, é dicir, que 

se trata dun asunto ordinario que sucedía hai anos e seguirá sucedendo. Durante tres 
anos non se incrementou co IPC ás ordenanzas e iso supón ter agora 300 millóns  de 
pesetas menos de ingresos. Hai outra solución, pódese deixar menos diñeiro para 
Servicios Sociais, Cultura, e empregar ese aforro para pagar créditos recoñecidos. Os 
concelleiros puideron ve-las facturas, e é posible que os provedores fagan prezo distinto 
se cobran a 30 días ou a 1 ano, pero hai funcionarios que fiscalizan as facturas. 

 Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que o Grupo de Goberno utiliza unhas 
actitudes pouco axeitadas, buscan exemplos fóra de Vilagarcía, e agora preséntase este 
recoñecemento de créditos despois de cacarexa-la excelente xestión económica. O 
Concello renuncia a ingresos dos convenios Urbanísticos e  observando o gasto, un 22% 
corresponde a dúas empresas, Espina e Delfín e Ingeniería Urbana, que teñen a 
privatización de servicios municipais, e poderían prestarse eses servicios polo Concello, 
en cambio  páganselle facturas de gasto corrente e en cantidades moi importantes. 

Contesta o  Sr Alcalde que no Municipio de Córdoba está en concesión a xardinería, 
auga, lixo, etc. As facturas de Espina  e Delfín, S.L., teñen unha xustificación, son polo 
desatasco de entubados de pluviais e fecais pero coas obras que se levan a cabo é de 
esperar  que  rematen. 

Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que debe tenderse a mellorar, a operación de 
préstamo debería ser para gastos de inversión, e as facturas non son de gastos 
extraordinarios, pois hai facturas de Fenosa, etc. Hai outros posibles ingresos de plans 
parciais e ocúltase unha mala xestión nas compras, e finalmente non ve    coherente a 
financiación que se pretende para os créditos recoñecidos. 

Contesta  o Sr. Alcalde que  diminuíron os créditos recoñecidos e vanse axustando 
os gastos cada vez máis ó Presuposto. 

 
 VOTACIÓN E ACORDO.- Con nove votos a favor dos membros pertencentes ó 
grupo político municipal do P.S. de G-PSOE,  e doce votos en contra,  dos membros 
pertencentes  ós grupos políticos municipais do P.P., B.N.G., IVIL e  Grupo Mixto (EU-IU). 
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  ACÓRDASE: Rexeita-la proposta da Alcaldía-Presidencia para a concertación 
dunha operación de préstamo  destinada a  financia-los créditos recoñecidos dos anos 
2001 e 2002. 

 
9.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, COMO GASTO PLURIANUAL A OBRA DE 

TERMINACIÓN E REMATE  CASA DO CONCELLO.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 
dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e  
Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia na que se expón que, na Sesión 

Plenaria de data 26 de setembro de 2002, aprobouse un expediente de gastos 
plurianuais para a TERMINACIÓN E REMATE DA REMODELACIÓN DA CASA DO 
CONCELLO, polo importe total de 1.092.257,68 €, repartido en cinco anualidades, 
financiadas segundo o desglose que se achega, e que polo Arquitecto Municipal se 
redactou un proxecto complementario das citadas obras, polo importe de 180.078,83 € e 
que para a financiación deste proxecto complementario é necesario tramitar un 
expediente de gastos plurianuais, polo que se propón ó Pleno da Corporación Municipal 
acorde: 

“Aprobar, como gasto plurianual, a obra PROXECTO COMPLEMENTARIO DE 
TERMINACIÓN E REMATE DA REMODELACIÓN DA CASA DO CONCELLO, con cargo ás 
seguintes anualidades:  

 

ENTIDADE 
2004 2005 

TOTAL 

Concello 100.000,00 € 133.666,96 € 233.666,96 
€ 

Xunta de Galicia 328.152,60 € 273.460,50 € 601.613,10 
€ 

TOTAL   
428.152,60 

€ 
407.127,46 

€ 
835.280,06 

€ 

Dáse conta, así mesmo, do informe do Sr. Interventor de Fondos. 
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, por maioría, infórmase favorablemente a proposta da Alcaldía-

Presidencia sobre aprobación de gasto de carácter plurianual para a obra PROXECTO 
COMPLEMENTARIO DE TERMINACIÓN E REMATE DA REMODELACIÓN DA CASA DO 
CONCELLO, no seus propios termos”. 
 
 
 Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que hai un remanente debido ás obras 
complementarias do que foi o remate da Casa do Concello. Trátase dun 7% de desvío do 
orzamento principal. O Grupo de Goberno intenta que os 180.078, 83 Euros os financie a 
Xunta de Galicia e se así fose empregaríanse eses cartos noutros fins.  

Intervén o Sr. Fajardo Recouso  dicindo que E.U. non comparte a obra en si, e 
este incremento non lle cadra. O que vai a aporta-lo Concello aumenta un 52% sobre o 

11 



 

   
 

 

que estaba previsto. A xestión non é esplendorosa á hora de conqueri-la financiación das 
obras municipais. 

Contesta o  Sr Alcalde que para estas obras houbo financiación da COTOP e da 
Consellería de  Xustiza. 

Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que ó parecer  a oposición é culpable de que non 
se pague ós provedores. A oposición dá  unha alternativa que é realizar unha mellor 
xestión. Nestas obras hai un proxecto complementario que debería evitarse. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo anunciando a abstención do seu grupo neste asunto. 
Replica o Sr. Alcalde que houbo dúas  fases e agora falta unha liquidación, en total 

foron 450 millóns de pesetas, do que o Concello aportou o 33%. 
 

 VOTACIÓN E ACORDO.- Con dezanove 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),  
dúas abstencións, dos membros pertencentes ó grupo municipal de IVIL,. 
 
 ACÓRDASE: Aproba-la proposta da Alcaldía-Presidencia sobre aprobación de gasto 
de carácter plurianual a obra PROXECTO COMPLEMENTARIO DE TERMINACIÓN E REMATE 
DA REMODELACIÓN DA CASA DO CONCELLO, tal e como se describe nos antecedentes 
deste acordo. 
 

 Neste momento auséntase da sesión o Sr. Quintela Pereira 

 

10.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, COMO GASTO PLURIANUAL A OBRA DE 
CREACIÓN DE ZONA VERDE NA MARXE DO RÍO DO CON.- Pola Sra. Secretaria dáse 
lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 
Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do 
seguinte teor: 

 
“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia na que se expón que polo 

Ministerio de Medio Ambiente concedeuse unha subvención de 165.672,26 € para a 
execución do PROXECTO DE ORDENACIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA ZONA VERDE NA 
MARXE DO RÍO DO CON, con cargo ás anualidades de 2003, 2004 e 2005, e á vista de 
que o orzamento total da obra é de 569.184,87 €, polo que o Concello ten que financia-la 
parte do presuposto non subvencionada, proponse ó Pleno da Corporación Municipal 
acorde: 

“Aprobar, como gasto plurianual, a obra PROXECTO DE ORDENACIÓN PARA A 
CREACIÓN DUNHA ZONA VERDE NA MARXE DO RÍO DO CON, con cargo ós créditos da 
seguintes anualidades: 

 
ENTIDADE 2003 2004 2005 TOTAL 

Ministerio de Medio 
Ambiente 

33.134,45 € 33.634,46 € 98.903,35 € 165.672,26 € 

Concello 0 € 153.512,61 € 250.000,00 € 403.512,61 € 
TOTAL........ 33.134,45 

€ 
187.147,07 € 348.903,35 

€ 
569.184,87 

€ 
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Dáse conta, así mesmo, do informe do Sr. Interventor de Fondos. 
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, por maioría, infórmase favorablemente a proposta da Alcaldía-

Presidencia sobre aprobación de gasto de carácter plurianual da obra PROXECTO DE 

ORDENACIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA ZONA VERDE NA MARXE DO RÍO DO CON, nos 

seus propios termos” 

Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que o Concello solicitou a Parques 
Nacionais esta subvención, en outubro comunicaron a concesión para a creación dun 
parque urbano no río do Con, que recupera as marxes do río dende a Fonte da Coca, 
tamén supón a creación dun novo parque na parte traseira das vivendas da Florida, e 
ante a necesidade de xustifica-la obra con urxencia proponse este gasto plurianual. 

Intervén o Sr. Castro Ratón dicindo que comparten o proxecto que xa leva un 
atraso importante pois  figuraba en anteriores programas electorais. 

 
 
Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que  teñen dúbidas con respecto a este 

proxecto, porque ás veces o que se fai é urbaniza-las zonas verdes, non se pode 
converter nunha pavimentación dos leitos. Neste último Pleno aprobáronse mocións e 
equipamentos comerciais, e ás veces estes proxectos agachan beneficiar determinados 
intereses urbanísticos, polo que anuncia a abstención. 

Contesta o Sr. Paz Arias que o proxecto pódese ver, e non trata de pavimenta-las 
marxes senón a recuperación da fonte da Coca, trátase de marca-los muíños que alí 
existían, e de isto non se derivan os posteriores establecementos comerciais. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo dicindo que o seu grupo, tendo  en conta o interese da 
obra vai apoia-la   proposta. 

Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que é  un proxecto importante, pero o Río do 
Con está en malas condicións e debe realizarse despois o mantemento da obra. 
 
 VOTACIÓN E ACORDO.- Con dezanove votos a favor dos membros pertencentes 
ós grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE, P.P., B.N.G. e IVIL, e unha abstención 
do membros pertencente ó Grupo Mixto (EU-IU), 
 
 ACÓRDASE: Aproba-la proposta da Alcaldía-Presidencia sobre aprobación de gasto 
de carácter plurianual para a obra contemplada no PROXECTO DE ORDENACIÓN PARA A 
CREACIÓN DUNHA ZONA VERDE NA MARXE DO RÍO DO CON, tal e como se describe nos 
antecedentes deste acordo. 
 

Neste momento incorpórase á sesión o Sr. Quintela Pereira 

 
11.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O 

PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  DO SALNÉS.- Pola Sra. Secretaria dáse 
lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 
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Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do 
seguinte teor: 

 
“Dáse conta da memoria da Alcaldía-Presidencia na que se expón que, asinado o 

Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía, a Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo da CCAA de Galicia, o Padroado para o Desenrolo de 
Dinamización Turística dos Concellos da Illa, Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia, 
Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa, a Asociación de Iniciativas Turísticas de 
Cambados e a Asociación de Iniciativas Turísticas de Vilagarcía de Arousa,  para o 
desenvolvemento dun PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN O SALNÉS, que prevé 
unha inversión total neste Concello de 686.220,24 €, nos exercicios 2003 a 2006, sendo 
a aportación municipal ó Padroado para o Desenvolvemento do citado Plan de 
257.200,00 €, propón ó Pleno da Corporación Municipal acorde: 

“ Aprobar, como gasto de carácter plurianual, a aportación ó PLAN DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN O SALNÉS de 257.200,00 €, con cargo ós créditos das 
seguintes anualidades: 

 
2003 2004 2005 2006 TOTAL 

64.300,00 € 64.300,00 € 64.300,00 € 64.300,00 € 257.200,00 € 
 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, por maioría, infórmase favorablemente a memoria da Alcaldía 
Presidencia sobre aprobación de gasto de carácter plurianual para a aportación do 
Concello ó PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA NO SALNÉS” 

 
Toma a palabra o Sr. Paz Arias dicindo que participan moitos concellos e 

asociacións de iniciativas turísticas e por cuestión de acelera-los procesos parados 
comunicouse que era necesario aprobar esta proposta. 

Intervén o Sr. Castro Ratón sinalando que é un proxecto que comparten pero 
houbo falla de previsión porque ven de atrás. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso para apoia-la iniciativa, pero hai unha entidade 
privada que xestionará os recursos e tódolos concelleiros deben coñecer algunha das 
actividades previstas. 

Contesta o Sr. Alcalde que no expediente o receptor dos cartos é un Padroado,  
que encarga a xestión do expediente a un Consulting, é dicir,  á empresa ANTAR. 

Intervén o Sr. Fole Díaz  para plantexar que se  empreguen os cartos para 
dinamizar Vilagarcía turisticamente. 
  

VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade de tódolos concelleiros presentes; 
 
 ACÓRDASE: Aproba-la memoria da Alcaldía Presidencia sobre aprobación de gasto 
de carácter plurianual para a aportación do Concello ó PLAN DE DINAMIZACIÓN 
TURÍSTICA NO SALNÉS, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 
 

12.-MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DA ORDENANZA FISCAL Nº1, DA TAXA 
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- Pola Sra. Secretaria dáse 
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lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 
Patrimonio e Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta da memoria de Alcaldía-Presidencia en relación coa modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 1, Reguladora da TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS E OUTROS SERVICIOS MUNICIPAIS, conforme a que a modificación 
que se propón consiste: 

1.- No incremento do 3,00% das tarifas, correspondente ó IPC interanual agosto 
2002 a agosto 2003, con redondeo das cantidades resultantes na decena de céntimo de 
euro en 0 e 5, pois, segundo o estudio económico da taxa, esta é deficitaria para 
fianancia-lo servicio que se presta. 

2.- Na modificación do artigo 5.1, 1ª, suprimindo, dos supostos de non suxeición da 
taxa, ás compulsas correspondentes ás que se soliciten por calquera organismo oficial. 

Dáse conta así mesmo do informe da Secretaria Xeral e o Interventor de Fondos. 
O Sr. Rivera Mallo di que algúns dos expedientes de modificación das Ordenanzas 

Fiscais lle foron postos a súa disposición o sábado día 25 e, incluso algún no día da data, 
e polo tanto non tivo tempo de estudialos, polo que non pode manifestarse sobre o seu 
informe, considerando que o feito de non dispoñer de tódolos antecedentes desvirtúa a 
propia función da Comisión Informativa. Solicita do Técnico de Rendas, presente na 
reunión, que lle informe sobre o volume global de ingresos que as modificacións das 
Ordenanzas Fiscais supoñen con relación ó Presuposto. 

O Sr. Castro Ratón maniféstase no mesmo senso que o Sr. Rivera Mallo e di que 
deberían respectarse as formas e, se fora necesario, convocar un Pleno Extraordinario 
para trata-los asuntos, pero sempre poñendo a dispor dos Concelleiros os antecedentes 
con tempo suficiente. 

O Sr. Fole Díaz di que as modificacións que se propoñen desta e outras Ordenanzas 
baséanse en estudios económicos que aparecen moi sintetizados, polo que non tivo 
tempo de estudia-los asuntos a fondo para poder informar sobre eles. 

O Sr. Paz Arias di que, en calquera caso hai tempo suficiente ata o momento de 
celebración do Pleno para estudia-los asuntos, aínda que lamenta que non estiveran 
dispoñibles no momento de convoca-la Comisión Informativa. 

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, por maioría, infórmase favorablemente a modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 1 nos termos que figuran na memoria da Alcaldía-Presidencia” 
 
Toma a palabra o Sr. Alcalde  indicando que  o debate vai ser conxunto para 

tódalas ordenanzas e logo votaranse por separado. Intervén o Sr. Paz Arias sinalando 
que na Comisión Informativa tódolos grupos mantiveron a posición de que algún 
expediente lle chegara tarde, é dicir, 20 expedientes estaban en prazo, pero as 
ordenanzas máis complexas recibíronas a destempo. Na inmensa maioría proponse o 
incremento do IPC, pero gustaríalle sabe-lo que opinan os grupos sobre elas. 

O Sr. Castro Ratón como cuestión de orde solicita ó Alcalde que retire estes 
asuntos para unha sesión extraordinaria próxima, polas seguintes razóns: 
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1º.- Convocouse a sesión da Comisión Informativa e non estaban a disposición 
os expedientes en algúns casos ata a celebración da propia sesión da Comisión 
Informativa. 

2º.- Non é aceptable limita-lo tempo mínimo legal a unha materia tan densa, 
debe haber un procedemento de boas prácticas políticas. 

3º.- O aprazamento en días non impedirá que as ordenanzas entren en vigor 
en xaneiro. 

 
Contesta o Sr. Alcalde que non lle parece tan difícil tomar postura sobre o 

incremento do IPC nas ordenanzas, pois a maioría dos cidadáns entenden que se os 
gastos soben o IPC,  os ingresos tamén. 

Intervén o Sr Fole Díaz manifestando que coincide co BNG pois hai 45 puntos na 
Orde do día, e  cre  que as ordenanzas esixen unha avaliación máis detallada, e  deben 
aprazarse para un Pleno extraordinario. 

 
Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que algúns asuntos coñécense o mesmo día 

da Comisión Informativa, e sería conveniente que se retiren do Pleno e se traten canto 
antes. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que necesita tempo para estudia-las taxas 
xa que son elementos de vital importancia e marcan políticas e pódense presentar tamén 
propostas de bonificacións. 

Intervén o Sr. Alcalde anunciando que recibirán unha convocatoria para o próximo 
Pleno,  que será o  xoves da semana que ven. 
  
 O Sr. Alcalde retira os asuntos que van do Nº 13 ó Nº 33, incluídos na Orde do día 
da presente sesión. 
 

34.-APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE, PLAN PARCIAL DE 
ORDENACIÓN,  A TOMADA – CARRIL.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame 
emitido pola Comisión Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en 
sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta do Plan Parcial da Tomada-Carril, promovido por Castriño S.L., e 

redactado polo Enxeñeiro de Camiños D. Benito Fernández González, que foi aprobado 
inicialmente pola Comisión Municipal de Goberno, de data 9 de xuño de 2003, e que 
estivo exposto ó público segundo anuncios publicados no Diario Oficial de Galicia, Diario 
Faro de Vigo e Taboleiro de Anuncios do Concello, non presentándose ningunha alegación 
ou reclamación contra o mesmo. Dáse conta, así mesmo, do informe do Xefe do 
Departamento de Urbanismo, no que se fai constar que o expediente foi remitido a 
informe de Patrimonio, pola existencia dentro do seu ámbito de xacementos 
arqueolóxicos, que debe considerarse favorable, polo transcurso do prazo de un mes, 
previsto no artigo 86.b) da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural 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. 
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En consecuencia por maioría, infórmase favorablemente a aprobación definitiva do 
Plan Parcial da Tomada – Carril” 

 
Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que a partir dunha reforma legal o 

Concello pode tramitar este expediente ou non, a decisión e de cumpri-la lei e hoxe 
tráese a aprobación definitiva, pois o Concello dótase dunha zona deportiva e recibe unha 
aportación económica. 

Intervén o Sr. Castro Ratón sinalando que as posturas están definidas. Esta 
tramitación nace de un convenio asinado por dúas partes,  e a postura do B.N.G.  é  
contraria a aprobación. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo dicindo que é un proxecto que cumpre a normativa e 
van  votar a favor. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que este  expediente supón un cambio 
do PXOM, e vai supoñer uns inconvenientes para os veciños de Vilagarcía e Carril, pois  a 
rede de pluviais de Carril non se sabe se está preparada para as novas vivendas. En 
Carril fálase de que a auga doce mata a ameixa de Carril e descoñécese se van afectar ós 
bivalvos. O Concello a cambio dun Campo de Fútbol e dun equipamento cultural favorece 
esa urbanización e non figuran corrixidos os datos da extensión, tampouco hai escrituras 
de propiedade que avalen a propiedade dos terreos, por todo iso entende que debe 
paralizarse o Plan. 

Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que este expediente ven de antigo, aínda  non 
se pronunciou Patrimonio sobre o Plan, pero apóiano. 

Contesta o Sr. Alcalde que é  un tema que ven de atrás, este expediente  
expúxose ó público  e non houbo alegacións. Tras unha modificación da Lei do Solo,  o 
solo rústico común pódese urbanizar a través dun Plan Parcial, pero o silencio da 
Administración  enténdese  de forma positiva. E o Concello intenta neste caso que o seu 
desenvolvemento e as cesións sexan maiores que as que a Lei prevé, adquírense dúas 
parcelas, hai zona verde, zona deportiva, equipamento dotacional, zona de protección 
arqueolóxica etc., e a compensación monetaria do 10% do aproveitamento medio, hai 
outros plans parciais  en Tomé-Renza. A Laxe, Cornazo , etc. Os servicios  
estableceranse no Proxecto de Urbanización e o promotor  debe acondicionar e mellora-la 
rede de servicios municipais. O próximo trámite é aproba-lo proxecto de compensación 
xunto coas coas escrituras.  

   
 VOTACIÓN E ACORDO.- Con dezaseis votos a favor dos membros pertencentes ós 
grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE, P.P. e IVIL, e cinco votos en contra, dos 
membros pertencentes ós  grupos políticos municipais do B.N.G. e Grupo Mixto (EU-IU) 
 
 ACÓRDASE: Aprobar definitivamente o Plan Parcial da Tomada – Carril, promovido 
por Castriño S.L. e redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D. Benito Fernández González, 
tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 
35.-APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE, PLAN PARCIAL DE 

ORDENACIÓN, LUGAR DE TOMÉ – RENZA.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 
dictame emitido pola Comisión Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e Medio 
Ambiente, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 
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“Dáse conta do Plan Parcial de Ordenación do Lugar de Tomé, en Renza – Faxilde, 
promovido por D. Julio Rasilla Buhigas e Irmáns e redactado polo Enxeñeiro de Camiños 
D. Alfonso Rasilla Buhigas, que foi aprobado inicialmente pola Comisión Municipal de 
Goberno, de data 9 de xuño de 2003, e que estivo exposto ó público segundo anuncios 
publicados no Diario Oficial de Galicia, Diario de Arousa, e Taboleiro de Anuncios do 
Concello, sen que se presentasen alegacións ou reclamacións contra o mesmo. Dáse 
conta, así mesmo, de que no expediente constan informes da Dirección Xeral de 
Urbanismo, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e da Delegación 
Provincial da Consellería de Cultura. Dáse conta, por último do informe do Xefe do 
Departamento de Urbanismo. 

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, facendo constar expresamente o Sr. 
Castro Ratón que os representantes do seu Grupo se absteñen. 

En consecuencia por maioría, infórmase favorablemente a aprobación definitiva do 

Plan Parcial do Lugar de Tomé en  Renza – Faxilde” 

 
Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que no punto anterior xa se falou deste 

asunto, en urbanismo permítese a promoción pública e privada. Na cláusula 5ª do 
Convenio o promotor comprométese a face-las obras exteriores de urbanización e 
conexión coas redes municipais. 

Intervén o Sr. Diéguez Pazos dicindo que están de acordo co convenio  e con 
estas actuacións e está regulado tamén no PXOM de Vilagarcía o tema das 
infraestructuras e  as negociacións van máis alá das cesións que fixa a lei. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que discrepa dese  parecer. Neste 
Convenio atópase unha Vilagarcía que medra dunha maneira desordenada. Os Plans 
levan consigo zonas lúdicas, sen acceso, totalmente illadas. Se cambia a aplicación da 
lexislación en cada momento pola máis beneficiosa para o promotor, é dicir,  existe 
urbanismo á carta. 

Contesta  o Sr. Alcalde que a cuantificación económica fana os técnicos, e os 
custos son dos promotores. A nova Lei do Solo de Galicia establece un modo de tramita-
los expedientes e séguese o procedemento marcado. 

 
 VOTACIÓN E ACORDO.- Con dezaseis 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 político municipal do B.N.G. e un voto en contra, do 
membro pertencente ó  Grupo Mixto (EU-IU) 
 
 ACÓRDASE: Aprobar definitivamente o Plan Parcial do Lugar de Tomé en  Renza – 
Faxilde, promovido por, D. Julio Rasilla Buhigas e Irmáns, e redactado polo Enxeñeiro de 
Camiños, D. Alfonso Rasilla Buhigas, tal e como se describe nos antecedentes deste 
acordo. 

 
Polo Sr. Alcalde interrómpese a  sesión, coa finalidade de que a Corporación tome 

un pequeño descanso, dende as  21.30  ata as 21.40 horas. 
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36.-MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE IVIL, 
SOBRE A CONSTRUCCIÓN DUN  POLIDEPORTIVO EN VILAXOÁN .- Pola Sra. 
Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Educación, 
Cultura e Deportes, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta da moción do Grupo Municipal de Independentes por Vilagarcía, en 

relación coa dotación dun polideportivo en Vilaxoán, na que, tras unha breve exposición 
de motivos, proponse ó Pleno da Corporación Municipal o seguinte acordo: 
        “1.- Que se adopte a decisión de dotar a Vilaxoán dun polideportivo que cubra as 
expectativas daquela vila. 

2.- Que se inicien as xestións oportunas para, en consenso cos vilaxoaneses, 
atopa-lo emprazamento máis adecuado. 

3.- Que polos Servicios Técnicos Municipais se redacte o oportuno proxecto 
técnico. 

4.- Que se xestionen os recursos económicos necesarios para levar a bo fin este 
equipamento, consignando nos Presupostos Municipais as cantidades necesarias para a 
aportación do Concello que fora precisa”. 

 
Ademais o Grupo Municipal do IVIL ofrece a súa axuda e colaboración para canto 

fora necesario para o bo fin desta importante dotación deportiva. 
O Sr. Rico Taboada di que nunha reunión do Consello Escolar do IES COTARELO 

VALLEDOR xurdiu o tema da necesidade de que este Instituto contase cun Pavillón 
Polideportivo, que á vez que prestase un servicio ó alumnado, podería tamén ser 
utilizado polos veciños de Vilaxoán. 

O Sr. Rivera Mallo di que o principal é que se faga o Polideportivo e que o 
emprazamento debe fixarse en consenso cos veciños, tal e como se suxire na propia 
moción. 

 Os representantes dos Grupos Municipais do BNG e IVIL informan favorablemente. 
Os representantes dos Grupos Municipais do PSdeG-PSOE, P.P. e EU-IU din que se 

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a moción de referencia” 

 
Toma a palabra o Sr. Rivera Mallo manifestando que  Vilaxoán é unha vila 

mariñeira, apostou pola cultura e o deporte, goza dun campo de fútbol e debe abordarse 
un Polideportivo, pero tamén recollen a  suxerencia do Sr. Rico Taboada. 

Intervén o Sr. Rico Taboada indicando que  no Instituto Cotarelo Valledor hai un 
número elevado de alumnos e debe estudiarse a rendibilidade da utilización dunha pista 
polideportiva, pois os alumnos utilizaríana en horario escolar e noutros horarios os 
veciños de Vilaxoán. 

Intervén o Sr. Paz Arias  indicando que debería concretarse a Moción e  fixarse a 
situación da proposta. 

Contesta o Sr. Rivera Mallo que o emprazamento pode se-lo Instituto ou outro 
emprazamento. 

Intervén o Sr. Alcalde indicando que son dúas propostas distintas. Se se apoia no 
Instituto solicitaríase  á Xunta de Galicia un polideportivo, e se se apoia a Moción o 
Concello tería que financia-lo  Polideportivo e de ser así debe quedar sobre a Mesa e 
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tratarse antes pola FPSDM, pois o Pavillón de Faxilde  ocúpase no 50% da súa franxa  
horaria. 

Intervén o Sr.  Guerrero Vázquez dicindo que cando viñeron a Pleno as bases das 
subvención a Clubs, o Sr. Castro Ratón dixo que se tratara na FPSDM. A Xunta Rectora 
celebra sesión cada dous meses, e debe ser tratado este tema na Xunta Rectora. As 
necesidades deportivas en Vilaxoán están cubertas, hai un Pavillón en Faxilde, pero pode 
terse en conta a  demanda á  Consellería de Educación dun Pavillón para o Instituto 
Armando Cotarelo Valledor. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que a Moción se leve  á FPSDM e que volva ó 
Pleno co informe desta. 

Intervén o Sr. Fole Díaz sinalando que na  Moción  fálase do consenso cos 
vilaxoaneses, no Pleno pasado  tratouse o tema dun campo de herba artificial,  e de 
seguir  así en cada sesión acordarase unha nova infraestructura deportiva. Pode 
estudiarse unha nova distribución do actual Pavillón ou dotar ó IES dun pavillón. 

Contesta o Sr.  Guerrero Vázquez que a  Moción do campo de herba tratouse 
porque non estaban constituídos os órganos da F.P.S.D.M. e ademais foi debatido 
noutros tempos na Xunta Rectora. 

Intervén o Sr. Rico Taboada sinalando que non se pode dicir  agora que debe ir á 
FPSDM, pois os órganos consultivos parece que  funcionan cando se quere. 

    
Polo Sr. Alcalde retírase este asunto da Orde do día da presente sesión, para que 

sexa informado pola FPSDM e posteriormente se eleve ó Pleno da Corporación Municipal.  
 

 

37.-MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE IVIL, 
SOBRE A RECUPERACIÓN DA FESTA DA REVENIDA EN VILAXOÁN .- Pola Sra. 
Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Educación, 
Cultura e Deportes, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da moción do Grupo Municipal de Independentes por Vilagarcía sobre 
a recuperación da FESTA DA REVENIDA, na que, tras unha breve exposición de motivos, 
proponse ó Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 

“Que en consenso cos veciños e Institucións de Vilaxoán, se programe a 
recuperación da Festa Gastronómica da REVENIDA, buscado as datas máis adecuadas 
para a súa celebración e consignando no Presuposto Municipal para o ano 2004 unha 
subvención, ademais de solicitar apoio e axuda doutras Administracións para a 
financiamento desta manifestación. 
 O representante do Grupo Municipal de IVIL informa favorablemente. 

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

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a moción de referencia” 
 

Toma a palabra o Sr. Rivera Mallo dicindo que apostan pola celebración desta 
festa gastronómica e considera que debe recuperarse a Festa da Revenida en Vilaxoán 

Intervén o Sr. Alcalde indicando que van apoia-la Moción, pois tamén se impulsou 
a Festa da Ameixa de Carril, a Festa dos Cogomelos, do Bacallao, do Albariño. 
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Intervén  o Sr.  Castro Ratón manifestando  o seu apoio á Moción 
Intervén o Sr. Fajardo Recouso para apoia-la  Moción. 
Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que están a favor e apoian a Festa da 

Revenida. 
Intervén o Sr. Araújo Cortegoso indicando que existen conversacións coa AAVV, 

Confraría, etc., e comprometéronse a organiza-la festa. 
 
 VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Sres. Concelleiros presentes, 

 
  ACÓRDASE: Que en consenso cos veciños e Institucións de Vilaxoán, se programe 

a recuperación da Festa Gastronómica da REVENIDA, buscado as datas máis 
adecuadas para a súa celebración e consignando no Presuposto Municipal para o ano 
2004 unha subvención, ademais de solicitar apoio e axuda doutras Administracións 
para o financiamento desta manifestación. 

 
38.-MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE IVIL, 

SOBRE  A CREACIÓN DUN XULGADO DO SOCIAL CON SEDE EN VILAGARCÍA DE 
AROUSA.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 
Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e  Especial de Contas, en sesión 
celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta da moción que presenta o Grupo Municipal de Independentes por 

Vilagarcía ó Pleno da Corporación Municipal, sobre a creación dun Xulgado do Social con 
sede en Vilagarcía de Arousa,  na que, tras unha breve exposición dos motivos e razóns 
xustificativas da moción, proponse ó Pleno da Corporación Municipal acorde: 

“Que a Corporación Municipal se dirixa ás Institucións competentes na materia para 
que, previas as xestións e modificacións legais que foran precisas, se proceda á creación 
dun Xulgado do Social con sede en Vilagarcía de Arousa”. 

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

manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 
En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a moción de referencia, 

nos seu propios termos” 
 

Toma a palabra o Sr. Rivera Mallo sinalando que presentan a Moción en función do 
número de casos, o crecemento das empresas, e a importancia demográfica da zona  é 
por último contar cunha xustiza máis áxil, máis próxima. Na anterior Corporación IVIL 
presentou unha emenda para crear  un Xulgado do Social e logo  retirouse para non 
entorpece-la Moción principal. 

Intervén  o Sr. Paz Arias indicando que apoian a Moción e solicitan tamén recursos 
técnicos e humanos necesarios que permitan o funcionamento dese Xulgado. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso para apoia-la Moción. Na comarca de Arousa hai un 
elevado número de conflictos laborais e os traballadores teñen que ir a Pontevedra 
perdendo días de traballo, polo que é necesario que exista un Xulgado Social en 
Vilagarcía. 

Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que  hai un ano unha Moción do BNG 
solicitou o Servicio de Mediación e Arbitraxe, e pregunta se responderon. 

Contesta o Sr. Alcalde  que  non. 
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Intervén o Sr. Fole Díaz  indicando que preguntaron o número de asuntos, e hai 
unha táboa, e se se excede daría lugar a un Xulgado do Social, polo que apoian a 
moción. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo  para agradecer  ós grupos  e ós sindicatos o apoio a 
esta proposta. 
 
 VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos Sres. Concelleiros presentes,  
 

 ACÓRDASE: Que a Corporación Municipal se dirixa ás Institucións competentes na 
materia para que, previas as xestións e modificacións legais que foran precisas, se 
proceda á creación dun Xulgado do Social con sede en Vilagarcía de Arousa. 

 
 
39.-MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO B.N.G., 

SOBRE A PERMANENCIA DO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO SERGAS 
EN VILAGARCÍA..- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 
Informativa de Servicios Sociais, Sanidade e Consumo, Muller, Terceira Idade e 
Xuventude, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta da moción presentada polo Grupo Municipal do B.N.G.sobre a 

permanencia do laboratorio de análises clínicas do SERGAS en Vilagarcía, na que, tras 
unha breve exposición de motivos e á vista de que pola Xerencia do Complexo 
Hospitalario de Pontevedra comunicouse por escrito a varios usuarios que trasladará a 
Pontevedra o Servicio de Laboratorio que actualmente se asenta na Casa do Mar,  
proponse ó Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 

“ Instar da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde (SERGAS) a 
permanencia en Vilagarcía do laboratorio de análises clínicas, demandando a mellora da 
súa dotación de recursos tecnolóxicos para asegura-lo dereito universal básico dos nosos 
cidadáns a recibir unha prestación dos servicios sanitarios, de calidade,  próximos ó seu 
lugar de residencia”. 

Os representantes dos Grupos Municipais do BNG e de EU-IU informan 
favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do PSdeG-PSOE, P.P. e IVIL din que se 
manifestarán no Pleno e, polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a moción do Grupo 
Municipal do BNG sobre a permanencia do laboratorio de análises clínicas do SERGAS en 
Vilagarcía” 

 
Toma a palabra o Sr. Castro Ratón indicando que o Xerente do Hospital de 

Pontevedra comunicou ós usuarios a decisión de traslada-lo laboratorio de análises. No 
mes de agosto as mostras de sangue leváronse a Pontevedra polas vacacións do persoal 
sanitario, pero parece que queren seguir así, e o venres día sete vaise levar a cabo unha 
protesta. 

Intervén o Sr. Paz Arias sinalando que están de acordo coa Moción, pois os 
servicios sanitarios deban ser de calidade e próximos ó cidadán. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que os cidadáns se están mobilizando 
con motivo das  privatizacións sanitarias e débese pedir a non eliminación do servicio e o 
non deterioro do mesmo e o Concello debe apoia-la concentración. 
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Intervén o Sr. Fole Díaz manifestando que se está recalcando que o servicio 
sanitario debe ser de máis calidade e próximo  ó cidadán. Actualmente hai uns equipos 
antigos e só pasa da Casa do Mar ó Ambulatorio o punto de extracción. Plantéxase unha 
Moción sen datos e a opinión pública pensa que o punto de extracción iría para  
Pontevedra, e por outra banda se se examinan en Vilagarcía  as analíticas  encarécese o 
servicio, e formula tres cuestións: 

1º.- Mante-lo servicio en Vilagarcía de Arousa duplica o seu prezo. 
2º.- Podería realizarse a extracción no  Ambulatorio e a análise en Pontevedra. 
3º.- Se o Hospital do Salnés se fixese cargo deste servicio, habería que facer 

obras e tampouco é posible. 
Intervén o Sr. Alcalde indicando que a Xunta de Galicia sobe a gasolina para 

financia-la sanidade e retiran servicios, e a Moción pide que se manteñan en Vilagarcía  a 
extracción e a analítica, e non deben  perderse servicios. 

Intervén o Sr. Castro Ratón sinalando que se está ante un dereito básico que non 
pode verse con términos economicistas. Existe unha política continuada de desaparición 
de servicios, e o laboratorio debe quedar en Vilagarcía. 

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

 VOTACIÓN E ACORDO.- Con quince votos a favor dos membros pertencentes ós 
grupos políticos municipais do P.S. de G-PSOE, B.N.G., IVIL e Grupo Mixto (EU-IU), e 
catro  votos en contra, dos membros pertencentes ó  Grupo Político Municipal do P.P.  
 
 ACÓRDASE: Instar da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde 
(SERGAS) a permanencia en Vilagarcía do laboratorio de análises clínicas, demandando a 
mellora da súa dotación de recursos tecnolóxicos para asegura-lo dereito universal básico 
dos nosos cidadáns a recibir unha prestación dos servicios sanitarios, de calidade,  
próximos ó seu lugar de residencia. 
 

 
40.-MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO B.N.G., 

SOBRE O NOVO ACCESO Á RÚA VALLE INCLÁN, EXCLUSIVO PARA O SERVICIO 
DE BOMBEIROS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 
Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión celebrada o día 27 
de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta da moción do Grupo Municipal do BNG, sobre novo acceso á Rúa 

Valle Inclán, exclusivo para o servicio de bombeiros, na que, tras unha breve exposición 
de motivos, proponse ó Pleno da Corporación Municipal acorde: 

“1º.- Propoñer, e no seu caso xestionar, desde o Concello a construcción dun novo 
acceso, complementario ós actualmente existentes, que permita a saída exclusiva dos 
equipos de bombeiros directamente á Rúa Valle Inclán, dotado dos elementos de 
seguridade e control directo para ser utilizado nos casos en que fose preciso para 
asegurar a intervención no máis breve tempo que resulte posible. 

2º.- Comunica-lo acordo plenario ó Consorcio Comarcal de Bombeiros do Salnés, 
á Autoridade Portuaria de Vilagarcía, ó Ministerio de Fomento e a calquera outro 
organismo ou entidade que resulte relacionada coa intervención que se propón”. 

O Sr. Castro Ratón incide en que o que se pretende é prever un acceso directo e 
de emerxencia á Rúa Valle Inclán desde a Subsede do Parque de Bombeiros na zona 
Portuaria, acompañado de outras medidas excepcionais de sinalización adecuadas e que, 
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en todo caso, esta actuación deberá levarse a cabo polo propio Consorcio, de forma que 
non supoña ningún custo  para o Concello de Vilagarcía de Arousa,  

Os representantes dos Grupos Municipais do BNG, IVIL e EU-IU, informan 
favorablemente. 

Os representantes dos Grupos Municipais do PS de G-PSOE e  P.P. din que se 
manifestarán no Pleno, e polo tanto, abstéñense. 

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a moción de referencia” 
 
 Toma a palabra  o Sr. Castro Ratón dicindo que  a idea está ben explicada 
na Moción. 
 Intervén o Sr. Paz Arias sinalando que a proposta é basicamente técnica 
pero teñen dúbidas, hai dous viais separados por un muro. Enfronte do parque 
hai unha parada de camións, e por outra banda o vial de acceso ó porto é de uso 
restrinxido, e o mellor acceso dos bombeiros é por ese vial, e de cara a zona sur 
o acceso sería pola rúa Pablo Picasso. Debería tamén tratarse previamente 
polos Bombeiros para dicir se teñen uns accesos suficientes ou non. 
 Intervén o Sr. Alcalde indicando que os martes e os sábados hai complicación de 
tráfico.   
 Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que non hai problema que este asunto 
quede pendente para que sexa valorada  a Moción polos bombeiros. 
 
 Polo Sr. Alcalde retírase este asunto da sesión para que sexa examinada e 
valorada previamente pola dirección da futura Subsede do Parque de bombeiros. 
 

41.-MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO B.N.G., 
SOBRE  PASO DE PEÓNS NA AVDA. DE VILANOVA (VILAXOÁN).- Pola Sra. 
Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Obra Públicas, 
Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do 
seguinte teor: 

 
“Dáse conta da moción do Grupo Municipal do BNG, sobre paso de peóns na Avda. 

de Vilanova (Vilaxoán), na que tras unha breve exposición de motivos, proponse ó Pleno 
da Corporación Municipal adopte o seguinte acordo: 

“Instar da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, a 
sinalización dun paso de peóns (ou de calquera outro tipo de medida de seguridade 
semellante) na Avenida de Vilanova, en Vilaxoán (C-550); na zona do cruce da Lagoa, e 
próximo á parada do Autobús urbano, para facilita-lo cruce peonil dos veciños do lugar”. 
  Os representantes dos Grupos Municipais do BNG e EU-IU, informan 

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

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

 
  Toma a palabra o Sr. Castro Ratón sinalando que esta iniciativa debe ser 

compartida, e preténdese que a Consellería teña en consideración dotar dun paso de 
peóns ó cruce da Lagoa. 

  Intervén o Sr. Rivera Mallo  indicando que apoian a Moción pois o seu grupo 
pediuno pola vía de Rogo á Alcaldía. 
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  Contesta o Sr. Alcalde que o rogo foi remitido á Consellería e contestaron  que era 
perigoso. 

 
 

 VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos  Sres. Concelleiros presentes; 
  
  ACÓRDASE: Instar da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, 

a sinalización dun paso de peóns (ou de calquera outro tipo de medida de seguridade 
semellante) na Avenida de Vilanova, en Vilaxoán (C-550); na zona do cruce da Lagoa, 
e próximo á parada do Autobús urbano, para facilita-lo cruce peonil dos veciños do 
lugar . 

 
 

42.-MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO P.P., 
SOBRE CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS OU ACONDICIONAMENTO DE    
BEIRAVÍAS  E SINALIZACIÓN NA ZONA DE  PABLO PICASSO.- Pola Sra. Secretaria 
dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Obra Públicas, Urbanismo e 
Medio Ambiente, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta da moción do Grupo Municipal do P.P. sobre acondicionamento de 

beirarrúas na Rúa Pablo Picasso, na que, tras unha breve exposición de motivos, 
proponse ó Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 

“Instar ó Concello á construcción de beirarrúas, ou no seu defecto ó 
acondicionamento de beiravías da devandita  Rúa de Pablo Picasso, para garanti-la 
seguridade dos peóns. 

Así mesmo, solicítase a colocación dun sinal de ceda o paso na saída da Trav. da 
Fonte esquina con Pablo Picasso, para garanti-la seguridade dos vehículos que circulan 
por esta última, así como un sinal de presinalización de prioridade en dirección á Glorieta 
do Porto”. 

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, 

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

   
  Toma a palabra o Sr. Fole Díaz indicando que se trata de protexer e previr 

solucións de perigo para os vehículos e os peóns. 
  Intervén o Sr. Paz Arias dicindo que por unha banda fálase do control do gasto e 

por outro lado proponse facer beirarrúas previstas dende o ano 1995 no proxecto de  
conexión do Porto coa Autoestrada, polo que esperan que o Ministerio de Fomento as 
leve a cabo. 

  Contesta o  Sr. Alcalde  que están dispostos a levar a cabo o acondicionamento 
das beiravías e a sinalización, pero debe culparse a quen non fai caso ás necesidades de 
Vilagarcía de Arousa, pero non apoian a construcción das beirarrúas.  

 
 VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos Srs. Concelleiros presentes 
 
  ACÓRDASE:  Levar a cabo polo Concello o acondicionamento das beirarrúas 

situadas na rúa Pablo Picasso, así como a súa sinalización. 
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43.-MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO P.P., 
SOBRE SEGURIDADE VIAL NA TRAVESÍA DE RUBIÁNS.- Pola Sra. Secretaria dáse 
lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, 
Patrimonio e Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 

 
“Dáse conta da moción que presenta o Grupo Municipal do Partido Popular, en 

relación coa seguridade vial na Travesía de Rubiáns, na que, tras unha breve exposición 
de motivos proponse ó Pleno da Corporación Municipal acorde: 

“ Instar a quen proceda para adopta-las medidas oportunas, ós efectos de 
sinalización dun paso de peóns, tipo cebra, nos accesos ó Tanatorio e Cemiterio 
municipal, ademais de sinalizacións de perigo informativas e dispositivos luminosos, 
limitación da velocidade a 50 Km/h., realizando frecuentes controles con radar, e 
colocación dun panel informativo de “travesía perigosa” controlada por radar”. 

O Sr. Paz Arias di que a moción debera concretar que se inste ó Ministerio de 
Fomento, que é a Administración titular da estrada por tratarse dunha estrada nacional. 

O Sr. Castro Ratón di que unha moción similar xa foi aprobada polo Pleno hai uns 
dous anos, cunha proposta aberta a posibles solucións que debería concreta-lo Ministerio 
de Fomento. 

Os representantes dos Grupos Municipais do P.P. e do BNG informan 
favorablemente. 

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

En consecuencia, por maioría, infórmase favorablemente a moción de referencia, 
nos seu propios termos” 
 

  Toma a palabra o Sr. Fole Díaz indicando que debe instarse ó Ministerio de 
Fomento para a sinalización dun paso de peóns e tamén para a instalación de 
dispositivos luminosos na Avda. de Pontevedra e cando os técnicos de Fomento se 
acerquen ó municipio debe presentarse un estudio desa zona coas medidas adecuadas. 

  Intervén o Sr. Alcalde  sinalando que a Comisión de Goberno requiriu ó Ministerio 
de Fomento e pintáronse dous pasos de peóns, e agora debe  estudiarse de novo, para 
que non se cree colapso. 

  Intervén o Sr. Quintela Pereira indicando que segundo o Ministerio de Fomento o 
paso de peóns non  podía ser enfronte do tanatorio polas entradas que este ten. 

  Intervén o Sr. Rivera Mallo sinalando que o seu grupo  fixo rogos a Alcaldía  sobre 
este tema. 

  Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que deben se-los técnicos quen 
examinen estas propostas. 
 

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

-Instar a quen proceda para adopta-las medidas oportunas, ós efectos de 
sinalización dun paso de peóns, tipo cebra, nos accesos ó Tanatorio e Cemiterio 
municipal, ademais de sinalizacións de perigo informativas e dispositivos 
luminosos, limitación da velocidade a 50 Km/h., realizando frecuentes controles 
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con radar, e colocación dun panel informativo de “travesía perigosa” controlada 
por radar. 
 
44.-MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE EU-IU, 

SOBRE FOMENTO DO EMPREGO ESTABLE.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 
dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e 
Contas, en sesión celebrada o día 27 de outubro de 2003, do seguinte teor: 
 

“Dáse conta da moción que presenta o Grupo Municipal Esquerda Unida  - Izquierda 
Unida, sobre fomento do emprego estable, na que tras unha breve exposición dos 
motivos e razóns xustificativos da moción, propón ó Pleno da Corporación Municipal 
acorde: 

“Aproba-la proposta de fomento e potenciación do emprego estable nos seguintes 
temos: 

- En tódolos procedementos de contratación de calquera subministro, obra ou 
servicio promovido polo Concello, incluiranse, nos pregos de cláusulas administrativas 
particulares dos mesmos, criterios obxectivos relativos ó emprego, atendendo ás 
características específicas do obxecto de cada contrato. 

- Ós efectos indicados no punto anterior valorarase o seguinte: 
 
1.- Que a empresa ou entidade, que vaia realiza-la obra, servicio ou subministro, 

teña unha cadro de persoal na que mais do 85% dos traballadores/as estean contratados 
con carácter indefinido. 

2.- Que a empresa ou entidade, que vaia realiza-la obra, servicio ou subministro, 
no caso de realizar contratacións de traballadores/as nos últimos doce meses, estes/as 
fosen contratados/as mediante contratos de carácter indefinido. 

3.- Que a empresa ou entidade, que vaia realiza-la obra, servicio ou subministro, se 
comprometa a face-lo co seu propio cadro de persoal, sen acudir á utilización de 
traballadores externos ou á subcontratación total ou parcial da obra, subministro ou 
servicio. 

 
- Os méritos ós que se refire o apartado anterior deberán supoñe-lo 30% do total 

da puntuación establecida para a selección do contratista da obra, servicio ou 
subministro”. 

   O Sr. Fajardo Recouso pide desculpas pola tardanza na presentación desta 
moción e manifesta que o fixo como protesta pola demora con que o Grupo de Goberno 
pon a dispor dos Concelleiros os asuntos a tratar nas Comisións. 

   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, por maioría, infórmase favorablemente a moción de referencia, 

nos seu propios termos” 
 

 Toma a palabra  o Sr. Fajardo Recouso indicando que na Comarca de Arousa a 
Administración debe tirar das empresas privadas para corrixi-la eventualidade no 
emprego,  e polo que respecta á proposta presentada retira o apartado dous da moción. 
 Contesta o Sr. Alcalde  que debe estudiarse este asunto con máis tranquilidade, 
pois a Lei de Contratos permite a subcontratación e hoxe é difícil que unha única 
empresa faga  carpintería, cuberta, etc. 
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 O  Sr. Fajardo Recouso comprométese a redactar de novo a moción. 
 O Sr. Alcalde indica que a proposta  debe ser operativa e conleva a aprobación 
dun novo baremo xeral de contratación coa documentación acreditativa pertinente. 
 
 Polo Sr. Alcalde retírase este asunto da Orde do día da presente sesión. 
 
 

45.-INTERPELACIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO B,.N.G. 
SOBRE A FINALIZACIÓN DO PRAZO DE CONCESIÓN DA EXPLOTACIÓN DA 
PISCINA MUNICIPAL DE FONTECARMOA.- Polo Sr. Alcalde  dáse conta da 
Interpelación presentada polo Grupo Municipal do B.N.G. do seguinte teor: 

FINALIZACIÓN DO PRAZO DE CONCESIÓN DA EXPLOTACIÓN DA PISCINA 
MUNICIPAL CUBERTA DE FONTECARMOA 

 
Na sesión plenaria celebrada pola Corporación municipal, o 26 de setembro de 

2002, en relación co punto (4º) da Orde do Día relativo a  “Renuncia da Agrupación 
Galega de Ensino Deportivo á explotación do Servicio da Piscina cuberta Municipal de 
Fontecarmoa”, acordouse: 
 
  “Polo Sr. Alcalde retírase o presente asunto da Orde do Día da sesión, explicando 
que as razóns da renuncia a presta-lo servicio de piscina veñen derivadas pos problemas 
económicos que atravesa a empresa, e como iso sofre a perda da fianza, vaise poñer en 
coñecemento da empresa ese aspecto, coa finalidade de que tomen a decisión que 
estimen oportuna” 
 
 A renuncia non se materializou posteriormente; debemos aceptar que agardando 
a facela efectiva ó remate do período contractualmente fixado para a súa explotación. 
 As explotacións sofren un grave deterioro, situación recoñecida pola Concellería de 
Deportes que, diante da enumeración das deficiencias indicadas en escrito do BNG 
(humidades, en teitos, paredes e sanitarios; desperfectos e mesmo ausencia de portas 
nas zonas comúns e vestiarios; carencia de pechadura nos armarios, desprendemento de 
luces; porta de emerxencia; etc) logo de ser verificadas polos servicios de inspección do 
Concello levaron á consideración de que resulta necesario realizar unha reparación ou 
reforma; e, a criterio do anterior Concelleiro Delegado “só resta determinar que 
orzamento debe aporta-lo Concello e cal o do Concesionario”. 
 
 Por todo isto, considerando que o prazo de explotación  da Piscina Municipal está 
próximo a finalizar, o Grupo Municipal do BNG presenta a seguinte INTERPELACIÓN: 
 
 
 1.- ¿Existe comunicación efectiva, do actual Concesionario, no senso de 
materializa-la renuncia á explotación da Piscina Municipal ó final do período de vixencia 
establecido nas condicións asinadas? 
 
 2.- De resultar así, ¿Que procedemento de explotación ten acordado o Goberno 
Local (directamente ou por nova Concesión) para o futuro? 
 
 3.- ¿Que medidas de reparación ou reforma se van efectuar para asegura-la 
calidade das instalacións que demandan os usuarios e usuarias da Piscina? 
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 O Sr. Alcalde contesta ás preguntas anteriores o seguinte: 
 
 1).- Non, o concesionario  optou por seguir coa explotación. 
 
 2).- Denunciouse a concesión pois remata en febreiro. A decisión virá proposta 
pola Fundación, pero o Pleno decidirá en última instancia e  seguramente a través do 
sistema de concurso. 
 
 3).- A conservación e mantemento é obriga do concesionario, pero pode incluso 
establecerse no próximo concurso como mérito a realización de obras por parte da 
empresa concesionaria. 
 
  

46.-INTERPELACIÓNS 
 
Non se presentaron. 
 
47.-ROGOS E PREGUNTAS 

 
 Polos Sres.  concelleiros que se citan  a continuación, formuláronse os seguintes 
Rogos e preguntas: 
 
 O Sr. Fajardo Recouso pregunta cantos expedientes tramitou a Alcaldía pola Lei de 
Seguridade Cidadá.  
 O Sr. Alcalde contesta  que  non o sabe, pero  a resposta concreta diralla no 
próximo Pleno. 
 
 O Sr. Fajardo Recouso  pregunta sobre as deficiencias estructurais no Colexio da 
Lomba. 
 O Sr. Alcalde contesta que esas deficiencias deben solucionarse pola Xunta de 
Galicia, non polo Concello. 
 
 O Sr. Fajardo Recouso  di que o Sr. Soler afirmou que non era necesario dotar ó 
Hospital do Salnés  dunha UCI e pregunta se o Sr. Alcalde na Mancomunidade vai dicir  
que necesita unha UCI  o Hospital do Salnés e que tamén se solucione o tema relativo ó 
persoal. 
 

O Sr. Alcalde contesta que no Pleno aprobouse solicitar para o Hospital do Salnés 
unha UCI, Unidade de diálise, máis camas e máis medios materiais e humanos, pero 
tamén se pode face-la proposta  ó Presidente da Mancomunidade do Salnés. 
 
 O Sr. Fajardo Recouso  pregunta pola negociación coa Xunta de Galicia sobre o 
tema da Subsede do Parque de Bombeiros. 
 O Sr. Alcalde contesta que a Xunta  remitiu un borrador de convenio, espera falar 
canto antes co Director Xeral de Xustiza, pero  as intencións da Xunta de Galicia é que 
funcione antes de fin de ano. 
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O Sr. Castro Ratón sinala que  con motivo do funcionamento  da  Vía rápida 
aumentou o tráfico pola zona de Santa Mariña e roga unha sinalización complementaria. 
 O Sr. Castro Ratón indica que hai un deterioro das beirarrúas do Centro Comercial 
Arousa polas grúas que estiveron traballando nas obras e roga que se esixa a súa 
reparación. 
 O Sr. Castro Ratón pregunta se se produciu algunha novidade na negociación con 
Renfe polo convenio urbanístico.   
 O Sr. Alcalde contesta que non. Dende o Concello preguntouse a Renfe se se 
retomaba o tema e non se recibiu contestación. 
 
 O Sr. Fole Díaz pregunta porque a rotonda das Carolinas ten  a  sinalización da 
autoestrada cara Rubiáns, e non indican a entrada polo  Pousadoiro. 
 O Sr. Alcalde Contesta que o Ministerio de Fomento quedou en cambia-la 
sinalización da autoestrada. 
 O Sr. Fole Díaz sinala que o Hospital do Salnés non ten marquesiña na parada de 
autobús, e no edificio Vousama retiraron a marquesiña e os veciños abríganse na entrada 
do edificio. 
 O Sr. Alcalde responde que se terán en conta ambos rogos. 
 
 E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Alcalde, levántase a sesión, 
sendo as vintecatro horas, da que se estende a presente acta, e eu como Secretaria dou 
fe.  
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