
 

   
 

 

ACTA DA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
CELEBRADA O DÍA  31 DE  XULLO DE 2003 

 

SRES. ASISTENTES 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. JOAQUÍN JAVIER 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 
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INTERVENTOR 

D. MANUEL BEREIJO CREGO 

 

Na Casa do Concello de Vilagarcía de  Arousa, sendo as dezaoito horas  do día 

trinta e un de xullo  de dous mil tres, baixo a Presidencia de D. Joaquín Javier 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 celebrada o día 17 de xullo do ano en 

curso. 

Polo Sr. Castro Ratón formúlanse á devandita acta as seguintes observacións: 

Nos organismos colexiados debería figurar expresada a representatividade da Alcaldía e 

dos Concelleiros Delegados, xa que, se hai cambios das persoas non sería necesario un 

novo acordo. 

Na páxina 20 onde di: D. Ambrosio Fuentes Tubio, debe dicir D. Ambrosio Fuentes 

Tobio.- 

Na páxina 22 na intervención do Sr. Castro Ratón debe modificarse o penúltimo 

parágrafo do seguinte xeito “... dedican, o 80% da participación en actividades 

municipais non ten compensación económica, é dicir, só un 20% da actividade ten 

compensación económica”.- 

O Sr. Rivera Mallo solicita se corrixa na páxina 23 un dato da súa intervención, onde di 

56%, debe dicir 54,46%. 

O Sr. Fajardo Recouso solicita se corrixa na páx. 5 a súa intervención, no senso de 

sustituir a palabra bondade, por vontade. 

Por unanimidade dos Sres. Concelleiros presentes: 
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ACÓRDASE: Aproba-la acta correspondente á sesión plenaria extraordinaria 

celebrada o día 17 de xullo de 2003 coas correccións apuntadas polos Sres. Concelleiros 

e transcritas anteriormente. 

 

 

 

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 

abril, maio e xuño de 2003, seguintes: 

DECRETOS DA ALCALDÍA DO MES DE ABRIL DE 2003 

115 imposicións de sancións de multas de tráfico 
65 sobresementos de sanción de multas de tráfico 
26 licencias para a posesión de cans potencialmente perigosos 
4 licencias definitivas de apertura 
6        información pública 
3 venda de vehículos para chatarra 
9 corta de maleza e limpeza de terreo 
1 aseguramento e peche de cerre   
6 licencias provisionais de apertura 
1 multa coercitiva 
10 licencias de apertura 
3 iniciacións de expedientes administrativos sancionadores 
8 paralizacións de obras 
5 sancións de multa 
1 sanción de faltas a alumnos da Escola Obradoiro 
1 pago e anulación de recibos do imposto municipal de circulación 
3 gratificacións a funcionarios 
1 representación e defensa en contencioso administrativo 
3 caducidade de expedientes 
1 expediente disciplinario 
1 tramitación de licencia 
2 traslado de funcionarios   
1 adaptación de retribucións a funcionarios 
1 oferta de emprego público 
2 nomeamentos de funcionarios de carreira 
1 nomeamento do persoal laboral 
2 ampliación de prazo 
1 exhumación cadáver 
1 reparación fachada 
1 gastos de locomoción 
 
TOTAL .- 286 
 

3 



 

   
 

 

DECRETOS DA ALCALDÍA DO MES DE MAIO DE 2003 
 
121 imposicións de sancións de multas de tráfico 
2 recoñecemento de servicios extraordinarios 
1 sobresemento de orde de paralización de obras 
3 exclusión de alumnos da Escola Obradoiro 
1 imposición de sanción de multa 
4 licencias para a tenza de animais potencialmente perigosos 
1 información pública 
1 desprecintado de local 
2 permisos de festas 
1 denegación de permiso 
1 tarifas autotaxi 
1 venda de vehículos para chatarra 
1 autorización concerto 
1 multa coercitiva 
2 desconto de salario a alumnos da Escola Obradoiro 
10 licencias de apertura 
1 retención de soldo 
3 paralizacións de obras 
1 representación e defensa en contencioso administrativo 
5 nomeamentos de funcionarios de carreira 
3 sobresemento de sanción de multa 
3 sanción de multa por infracción urbanística 
1 sobresemento precinto local 
4 gratificacións a funcionarios 
10 incoacción expediente por infracción urbanística 
1 peche actividade 
2 corta de maleza e limpeza de predio 
1 constitución da mesa electoral da Comisión do Plan de Pensións 
1 ampliación de prazo de proposta de sobresemento 
 
TOTAL.- 189 

 

DECRETOS DA ALCALDÍA DO MES DE XUÑO DE 2003 
 
106 imposicións de sancións de multas de tráfico 
51 sobresementos de  sanción de multas de tráfico 
1 autorización concerto 
3 licencias para a tenza de animais potencialmente perigosos 
8 corta de maleza e limpeza de predio 
12 licencias de apertura 
3 anulación de resolución 
3 información pública 
1 aceptación de renuncia 
3 venda de vehículos para chatarra 
3 transmisión de licencia 
1 nomeamento de Tenentes de Alcalde 
1 nomeamento de membros da Comisión de Goberno 
16 nomeamentos de concelleiros delegados 
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1 condonación de recargos de prema 
3 aseguramento inmoble 
1 nomeamento de instructor en  expediente disciplinario 
2 representación e defensa en contencioso administrativo 
2 sanción e desconto de salario a alumnos Escola Obradoiro 
1 incoacción expediente de infracción urbanística 
1 ampliación de prazo 
10 cambios de destinos provisionais (conserxes) 
2 peches actividade 
1 fin procedemento e arquivo expediente 
1 rescisión contrato alumno Escola Obradoiro 
1 caducidade de expediente 
1 permiso de festas 
3 paralizacións de obras 
1 caducidade de prazo 
 
TOTAL.-   243 
 
11  decretos de Intervención correspondentes ós meses de novembro e decembro de 2002 relativos a: 

- 8 expedientes tramitados para modificar créditos por xeración de ingresos de natureza non tributaria 
- 1 expediente de transferencia de crédito dentro do mesmo grupo de función 
- 2 expedientes de transferencia de crédito referente a altas e baixas de créditos de persoal 

 
 
3.- DAR CONTA DOS DECRETOS DE DELEGACIÓN DA PRESIDENCIA DAS 

COMISIÓNS INFORMATIVAS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ós Decretos de 

Alcaldía de data 24 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

- O Sr. Alcalde delega a Presidencia efectiva da Comisión Informativa de RÉXIME 

INTERIOR, FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS, a favor do concelleiro D. 

ALEJANDRO QUINTELA PEREIRA. 

- O Sr. Alcalde delega a Presidencia efectiva da Comisión Informativa de OBRAS 

PÚBLICAS, URBANISMO E MEDIO AMBIENTE, a favor do concelleiro D. MANUEL 

RODRÍGUEZ CUERVO. 

- O Sr. Alcalde delega a Presidencia efectiva da Comisión Informativa de 

SERVICIOS SOCIAIS, SANIDADE E CONSUMO, MULLER, TERCEIRA IDADE E 

XUVENTUDE, a favor da concelleira DONA Mª VICTORIA HIERRO LORENZO. 

- O Sr. Alcalde delega a Presidencia efectiva da Comisión Informativa de 

EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES, a favor do concelleiro D. ROBERTO 

ARAÚJO CORTEGOSO. 
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- O Sr. Alcalde delega a Presidencia efectiva da Comisión Informativa de 

EMPREGO, COMERCIO, INDUSTRIA E TURISMO, a favor do concelleiro D. 

TOMÁS JAVIER FOLE DÍAZ. 

- O Sr. Alcalde delega a Presidencia efectiva da Comisión Informativa de RURAL 

E PARTICIPACIÓN CIDADÁ, a favor do concelleiro D. CARLOS GUERRERO 

VÁZQUEZ. 

 

4.- DAR CONTA DA ACEPTACIÓN DO DESEMPEÑO DO CARGO DE ALCALDE 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 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

Por D. Joaquín Javier Gago López, Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de 

Vilagarcía de Arousa, con data 21 de xullo de 2003, aceptouse: 

 

 O nomeamento realizado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 17 

de xullo do ano en curso, para o desempeño do cargo de Alcalde en réxime de dedicación 

exclusiva, quedando fixado a partir do día 1 de agosto de 2003, o salario mensual a 

percibir na contía das retribucións básicas e complementarias do funcionario que máis 

cobra, incrementadas  en 600 €. O salario anual consistirá en 14 pagas de iguais contías 

e características. 

 Dentro do salario inclúese calquera tipo de indemnizacións por asistencia a 

órganos colexiados da Corporación, dietas e locomoción por gastos orixinados dentro do 

termo municipal. 

 

 A Comisión queda sabedora. 

 

 O Concello Pleno queda sabedor 

 

5.-DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE A ENTRADA EN VIGOR 

DE ASUNTOS APROBADOS NO PLENO CELEBRADO O DÍA 17-07-03.- Pola Sra. 

Secretaria dáse lectura ó informe de Intervención, de data 21 de xullo de 2003, do 

seguinte teor: 

 

6 



 

   
 

 

A Corporación Municipal, en sesión celebrada con data 17 de xullo do presente ano, 

acordou fixa-las retribucións ós membros da corporación con dedicación exclusiva, 

asistencia a plenos, comisións de goberno, informativas e delegacións da alcaldía así 

como subvencións ós grupos políticos, quedando pendente para un próximo pleno a 

entrada en vigor das novas contías e expensas do informe dos técnicos municipais. 

 

O funcionario que subscribe informa: 

Examinadas as novas retribucións para os concelleiros con dedicación exclusiva e 

examinado o crédito dispoñible na partida 111-100, existe crédito dispoñible para 

empezar con efectos do 1 de novembro. 

 

En canto ás asistencias dos concelleiros a plenos, comisións de goberno, 

informativas e delegacións da  alcaldía, examinando o crédito dispoñible na partida 111-

233, non existe crédito dispoñible debendo aplicarse a partires do primeiro de xaneiro do 

ano 2004. 

 

As subvencións ós grupos políticos que forman a Corporación Municipal, visto o 

crédito dispoñible na partida 111-489, non existe crédito dispoñible, debendo aplicarse a 

partires do primeiro de xaneiro de 2004. 

 

Se ben manteranse as actuais asignacións que viñan percibindo os concelleiros 

por asistencia a plenos, comisións e delegacións, así como as subvencións ós grupos 

políticos.  

 

 O Concello Pleno queda sabedor. 

 

6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE DE INCLUSIÓN NO INVENTARIO DE BENS DO 

CONCELLO DA OFICINA DO CARRIL.- 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 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

En virtude do convenio asinado con data 12 de marzo de 1997, entre o Excmo. 

Concello de Vilagarcía de Arousa e Rualede, S.L., esta última comprometeuse á cesión 
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dun local de 100 m² no futuro edificio a construír nos terreos da antiga fábrica de 

Conservas Baltar, con fachada á rúa de nova apertura prevista no Estudio de Detalle en 

tramitación no momento da sinatura do referido convenio. 

Posteriormente, con data 23 de abril de 2003, Rualede, S.L. cedeu, gratuitamente 

ó Concello o pleno dominio do local de referencia, libre de cargas e gravames, agás as 

servidumes con que conta. 

 Por unanimidade dos Sres. Concelleiros asistentes infórmase favorablemente a 

inclusión no Inventario de Bens do Concello da Oficina do Carril descrita 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la inclusión no Inventario de Bens do Concello da Oficina 

Municipal do Carril, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

7.-  DECLARACIÓN,  SE PROCEDE,  DAS OBRAS DE REPARACIÓN DO TELLADO 

DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL, COMO OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA 

MUNICIPAL- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 

Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión 

celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

 “Por escrito de data 26-05-2003, D. José Anuncio Mouriño Raño, E/N de Cáritas 

Interparroquial de Arousa, solicita bonificación no imposto sobre Construccións, 

Instalacións e Obras, en relación a licencia de obra menor para execución de obras de 

reparación de tellado do edificio localizado na Praza da Constitución Nº 16, onde Cáritas 

Interparroquial de Arousa realiza funcións de beneficencia cos indixentes. 

 Visto o escrito do interesado así como consultada a vixente Ordenanza Fiscal Nº 

13 Reguladora do ICIO, o Técnico de Rendas informa que: 

 A bonificación solicitada está prevista no art. 4.2 da Ordenanza Fiscal do ICIO, en 

concordancia co disposto no art. 104.2 da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das 

facendas Locais. O art. 4.2 indica que: “O Pleno da Corporación poderá declarar, previa 

solicitude dos interesados e os informes dos técnicos municipais, que determinadas 

construccións, instalacións ou obras son de especial interese ou utilidade pública 

municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de 
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fomento do emprego. Esta declaración require o voto favorable da maioría simple dos 

seus membros. 

 Declarada esta  utilidade a Comisión Municipal de Goberno poderá aplicar unha 

bonificación de ata  o 95% da cota en atención ós documentos existentes no expediente 

e que motivaron a declaración de especial interese ou utilidade pública municipal. 

 Por unanimidade dos Sres. Concelleiros asistentes, infórmase favorablemente a 

solicitude formulada por D. José Anuncio Mouriño Raño, en representación de Cáritas 

Interparroquial de Arousa, sobre declaración das obras de arreglo de tellado do edificio 

localizado na Praza da Costitución nº 16, como de utilidade pública municipal.” 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la solicitude formulada por D. José Anuncio Mouriño Raño, en 

representación de Cáritas Interparroquial de Arousa, sobre declaración das obras de 

arreglo de tellado do edificio localizado na Praza da Costitución nº 16 como de utilidade 

pública municipal, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

8.-  DECLARACIÓN,  SE PROCEDE,  DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DUN 

EDIFICIO PARA O CENTRO DE DÍA ABRENTE, COMO OBRAS DE UTILIDADE 

PÚBLICA MUNICIPAL.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 

Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en 

sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

“Por escrito de data 30-04-03, Dona Mº Eugenia Sienes Bravo, E/N de Centro de 

Día Abrente, S.L., solicita bonificación no imposto sobre Construccións, Instalacións e 

Obras, en relación á licencia de obra menor para execución de obras de arreglo de tellado 

do edificio localizado na Rúa Cruz do Piñeiro, 19- Sobrán, con fundamento en que no 

mesmo se realizan funcións de asistencia a persoas maiores con problemas físicos ou 

psíquicos. 

Visto o escrito da interesada así como consultada a vixente Ordenanza Fiscal Nº 

13 Reguladora do ICIO, o Técnico de Rendas informa que: 

A bonificación solicitada está prevista no art. 4.2 da Ordenanza Fiscal do ICIO, en 

concordancia co disposto no art. 104.2 da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das 
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facendas Locais. O art. 4.2 indica que: “O Pleno da Corporación poderá declarar, previa 

solicitude dos interesados e os informes dos técnicos municipais, que determinadas 

construccións, instalacións ou obras son de especial interese ou utilidade pública 

municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de 

fomento do emprego. Esta declaración require o voto favorable da maioría simple dos 

seus membros. 

Declarada esta  utilidade a Comisión Municipal de Goberno poderá aplicar unha 

bonificación de ata  o 95% da cota en atención ós documentos existentes no expediente 

e que motivaron a declaración de especial interese ou utilidade pública municipal. 

Co voto favorable dos oito concelleiros do P.S. de G-PSOE, P.P., IVIL, Grupo Mixto 

(EU-IU), e coa abstención dos dous concelleiros do BNG, que reservan para o Pleno o 

sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a declaración de especial 

interese ou utilidade pública municipal as obras  de arreglo de tellado do edificio 

localizado na Rúa Cruz do Piñeiro, 19- Sobrán” 

 

 Toma a palabra o Sr. Castro Ratón indicando que  o seu grupo vai apoia-la 

iniciativa, pero  fan un chamamento á Comisión de Goberno de que se trata dunha 

sociedade mercantil. 

 

 O Sr. Alcalde di que hai que diferencia-lo ánimo de lucro ou non. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la declaración de especial interese ou utilidade pública 

municipal as obras  de arreglo de tellado do edificio localizado na Rúa Cruz do Piñeiro, 

19- Sobrán, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

9.- DECLARACIÓN, SE PROCEDE, DAS OBRAS DE ADAPTACIÓN DUN LOCAL 

PARA VIVEIRO DE EMPRESAS, PARA A CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E 

NAVEGACIÓN, COMO OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL.- Pola Sra. 

Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime Interior, 

Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, 

do seguinte teor: 
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“Por escrito de data 11-07-03, D. Carlos Oubiña Portas, E/N da Cámara Oficial 

de Comercio, Industria e Navegación de Vilagarcía de Arousa, expón que solicitou licencia 

de obra maior para a remodelación do local de Avda. Dr. Tourón, 46, para adaptalo a 

Viveiro de Empresas, solicitándose tamén, que esta obra sexa declarada de interese 

público municipal ós efectos de que se lles aplique a bonificación no Imposto sobre 

Construccións Instalacións e Obras 

Visto o escrito do interesado así como consultada a vixente Ordenanza Fiscal Nº 

13 Reguladora do ICIO, o Técnico de Rendas informa que: 

A bonificación solicitada está prevista no art. 4.2 da Ordenanza Fiscal do ICIO, 

en concordancia co disposto no art. 104.2 da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora 

das facendas Locais. O art. 4.2 indica que: “O Pleno da Corporación poderá declarar, 

previa solicitude dos interesados e os informes dos técnicos municipais, que 

determinadas construccións, instalacións ou obras son de especial interese ou utilidade 

pública municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de 

fomento do emprego. Esta declaración require o voto favorable da maioría simple dos 

seus membros. 

Declarada esta  utilidade a Comisión Municipal de Goberno poderá aplicar unha 

bonificación de ata  o 95% da cota en atención ós documentos existentes no expediente 

e que motivaron a declaración de especial interese ou utilidade pública municipal. 

Co voto favorable dos nove concelleiros do P.S. de G-PSOE, P.P., B.N.G., IVIL, e 

coa abstención do concelleiro de Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o Pleno o 

sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a declaración de especial 

interese ou utilidade pública municipal as obras  de remodelación do local de Avda. Dr. 

Tourón, 46, para adaptalo a Viveiro de Empresas.” 

 

 Toma a palabra o Sr. Fajardo Recouso indicando que vai votar en contra  porque 

nese sitio existía unha biblioteca e a súa desaparición supuxo unha perda grave para 

Vilagarcía, ademais de haber outra consideración, pois a Cámara de Comercio ten outros 

locais e negocia con eles. 

 Intervén o Sr. Paz Arias indicando que respecta o sentido do voto de EU-IU, pero 

estas obras serven para a rehabilitación do auditorio como ben dos veciños, ademais  

axuda ós xoves  para que tomen como iniciativa o autoemprego. 
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VOTACIÓN E ACORDO.-  Con vinte votos a favor dos membros pertencentes ós 

grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE, P.P. , B.N.G.e IVIL, e un voto en contra, 

do membro pertencentes ó Grupo Mixto (EU-IU). 

  

ACÓRDASE: Aproba-la declaración de especial interese ou utilidade pública 

municipal as obras  de remodelación do local de Avda. Dr. Tourón, 46, para adaptalo a 

Viveiro de Empresas, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

10.- DECLARACIÓN , SE PROCEDE, DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DO 

CEMITERIO DE CORNAZO, COMO OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL.- 

Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime 

Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 28 de xullo 

de 2003, do seguinte teor: 

 

“Por escrito de data 30-06-03, D. Ramón Fandiño Navia, E/N da Comunidade de Montes 

de Cornazo-Solobeira, solicita a declaración da obra de Ampliación do Cemiterio 

Parroquial de Cornazo  como obra de interese social ós efectos de que se lle aplique a 

bonificación no Imposto sobre Construccións Instalacións e Obras 

Visto o escrito do interesado así como consultada a vixente Ordenanza Fiscal Nº 

13 Reguladora do ICIO, o Técnico de Rendas informa que: 

A bonificación solicitada está prevista no art. 4.2 da Ordenanza Fiscal do ICIO, 

en concordancia co disposto no art. 104.2 da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora 

das facendas Locais. O art. 4.2 indica que: “O Pleno da Corporación poderá declarar, 

previa solicitude dos interesados e os informes dos técnicos municipais, que 

determinadas construccións, instalacións ou obras son de especial interese ou utilidade 

pública municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de 

fomento do emprego. Esta declaración require o voto favorable da maioría simple dos 

seus membros. Declarada esta  utilidade a Comisión Municipal de Goberno poderá 

aplicar unha bonificación de ata  o 95% da cota en atención ós documentos existentes no 

expediente e que motivaron a declaración de especial interese ou utilidade pública 

municipal. 
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Por unanimidade dos Sres. Concelleiros asistentes, dictamínase favorablemente,  

obras de especial interese ou utilidade pública municipal, as obras de Ampliación do 

Cemiterio Parroquial de Cornazo.”   

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la declaración de especial interese ou utilidade pública 

municipal as obras de Ampliación do Cemiterio Parroquial de Cornazo, tal e como se 

describe nos antecedentes deste acordo. 

 

11.- DECLARACIÓN , SE PROCEDE, DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 

ASISTENCIAL NO RIAL, PROMOVIDAS POLA ASOCIACIÓN DE DIMINUÍDOS 

PSÍQUICOS CON ELES, COMO OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL.- Pola 

Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Réxime 

Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en sesión celebrada o día 28 de xullo 

de 2003, do seguinte teor: 

 

“Por escrito de data 12-06-03, D. Juan José Piñeiro Ríos, E/N da Asociación de 

Diminuídos Psíquicos  CON ELES,  solicita a que se lle aplique a bonificación no Imposto 

sobre Construccións Instalacións e Obras en relación á licencia de obra para a 

construcción do centro asistencial no Rial. 

Visto o escrito do interesado así como consultada a vixente Ordenanza Fiscal Nº 

13 Reguladora do ICIO, o Técnico de Rendas informa que: 

A bonificación solicitada está prevista no art. 4.2 da Ordenanza Fiscal do ICIO, 

en concordancia co disposto no art. 104.2 da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora 

das facendas Locais. O art. 4.2 indica que: “O Pleno da Corporación poderá declarar, 

previa solicitude dos interesados e os informes dos técnicos municipais, que 

determinadas construccións, instalacións ou obras son de especial interese ou utilidade 

pública 

municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de 

fomento do emprego. Esta declaración require o voto favorable da maioría simple dos 

seus membros. 
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Declarada esta  utilidade a Comisión Municipal de Goberno poderá aplicar unha 

bonificación de ata  o 95% da cota en atención ós documentos existentes no expediente 

e que motivaron a declaración de especial interese ou utilidade pública municipal.  

Por unanimidade dos Sres. Concelleiros asistentes, dictamínase favorablemente,  

obras de especial interese ou utilidade pública municipal,  a construcción dun centro 

asistencial no Rial 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la declaración de especial interese ou utilidade pública 

municipal as obras de                                                         

construcción dun centro asistencial no Rial, tal e como se describe nos antecedentes 

deste acordo. 

 

12.- DECLARACIÓN, SE PROCEDE, DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DUN NOVO 

XIMNASIO NO I.E.S. FERMÍN BOUZA BREY, COMO OBRAS DE UTILIDADE 

PÚBLICA MUNICIPAL.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 

Comisión Informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas, en 

sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

“Por escrito de data 23-06-03, D. José Antonio Fraga Boullosa, E/N da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Delegación Provincial de 

Pontevedra),  solicita a que se lle aplique a bonificación no Imposto sobre Construccións 

Instalacións e Obras en relación á licencia de obra para a construcción dun novo ximnasio 

e reforma do xa existente no IES Fermín Bouza Brey, ó abeiro da normativa que regula 

as bonificacións neste imposto para obras de interese social. 

Visto o escrito do interesado así como consultada a vixente Ordenanza Fiscal Nº 

13 Reguladora do ICIO, o Técnico de Rendas informa que: 

A bonificación solicitada está prevista no art. 4.2 da Ordenanza Fiscal do ICIO, 

en concordancia co disposto no art. 104.2 da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora 

das facendas Locais. O art. 4.2 indica que: “O Pleno da Corporación poderá declarar, 

previa solicitude dos interesados e os informes dos técnicos municipais, que 

determinadas construccións, instalacións ou obras son de especial interese ou utilidade 
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pública municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de 

fomento do emprego. Esta declaración require o voto favorable da maioría simple dos 

seus membros. 

Declarada esta  utilidade a Comisión Municipal de Goberno poderá aplicar unha 

bonificación de ata  o 95% da cota en atención ós documentos existentes no expediente 

e que motivaron a declaración de especial interese ou utilidade pública municipal. 

 

Por unanimidade dos Sres. Concelleiros asistentes, dictamínase favorablemente,  

obras de especial interese ou utilidade pública municipal,  a construcción dun novo 

ximnasio e reforma do xa existente no IES Fermín Bouza Brey” 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la declaración de especial interese ou utilidade pública 

municipal as obras de construcción dun novo ximnasio e reforma do xa existente no 

I.E.S. Fermín Bouza Brey, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

13.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE, DOS PUNTOS Nº 1, 2, 3, 11 E 12, 

DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PXOM.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 

dictame emitido pola Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo e Medio 

Ambiente, en sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

“Dáse conta do informe do Xefe do Departamento de Urbanismo, do que resulta 

que o expediente de Modificación Puntual nº 3 do Plan Xeral foi aprobado inicialmente 

polo Pleno de data 31 de outubro de 2002 e, trala tramitación oportuna foi elevado á 

Consellería de Política Territorial, Obras Publicas e Vivenda ós efectos do informe previo e 

vinculante previsto na Lei 1/97, do Solo de Galicia. 

O informe foi emitido polo Director Xeral de Urbanismo coa data 6 de maio de 

2003, informándose desfavorablemente os puntos 5, 6, 8, 9 e 10; con observacións ós 

puntos 4 e 7 e favorablemente os puntos 1, 2, 3, 11 e 12. 

 En función do informe favorable da Consellería de Política Territorial, Obras 

Públicas e Vivenda poden aprobarse os puntos 1, 2, 3, 11 e 12 do expediente de 

Modificación Puntual nº 3 do P.X.O.M., coas observacións contidas no propio informe, é 

dicir: 
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 Punto nº 1: TRAZADO DA VÍA DE CIRCUNVALACIÓN NORTE. Sen observacións. 

 Punto nº 2: INCORPORACIÓN DA ZONA DE RESERVA EÓLICA: Sinálase que o plan 

eólico a que se fai referencia está aprobado definitivamente en decembro de 2002, polo 

que o seu ámbito debe axustarse ó previsto no mesmo. 

 Punto nº 3: MODIFICACIÓN DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO DE CARRIL. Sen 

observacións. Neste punto procede deixar constancia do ámbito delimitado do Plan 

Parcial de A Tomada-Carril, que en definitiva deu orixe á modificación do xacemento 

arqueolóxico, conforme o plano unido ó convenio urbanístico asinado en relación coa 

zona e aprobado polo Pleno da Corporación Municipal. 

 Punto nº 11: MODIFICACIÓN DE ALIÑACIÓNS EN CORNAZO: Deberase corrixi-la 

cota do ancho do vial que figura no plano “proposta de Ordenación: folla 35-01”, ós oito 

metros propostos 

 Punto nº 12: MODIFICACIÓN DE ALIÑACIÓNS NA RÚA LIMOEIRO: Sen 

observacións. 

 O anteriormente exposto sen prexuízo de que se continúen, no seu caso as 

xestións e trámites oportunos para consegui-lo informe favorable en canto ós puntos 

informados desfavorablemente e se corrixan as deficiencias sinaladas no informe en 

relación ós puntos 4 e 7. 

 O Sr. Diéguez Pazos solicita se corrixa no punto nº 11 a folla 35-01, relativa ó 

ancho do vial.  

Por catro votos a favor dos Concelleiros do PS de G-PSOE e seis abstencións dos 

Concelleiros do PP, BNG, IVIL e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o Pleno o 

sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a APROBACIÓN DEFINITIVA 

DOS PUNTOS Nº 1, 2, 3, 11 e 12 DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO P.X.O.M.” 

 

Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que se trata dunha modificación do Plan 

Xeral aprobada inicialmente por tódolos grupos no seu día agás o BNG que se abstivo, 

pero non hai problema en que se vote por separado cada apartado da mesma. 

 Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que houbo dificultade para acceder ós 

expedientes e con catro días entre que se convoca a Comisión e o Pleno é difícil examinar 

tódolos expedientes, polo que o seu grupo non pode aproba-la modificación. Con 

respecto ó punto 1 da circunvalación norte, vai incidir en moitas familias e o Concello 

debe poñer a disposición dos veciños un foro de debate onde sexan informados. En 
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relación co punto 3  non están de acordo coa reducción do xacemento arqueolóxico, pois 

hai un Plan Parcial no que o Concello sae perdendo, prímanse intereses privados, e o 

punto 12 da Rúa Limoeiro deixase para explicar máis adiante. 

 Contesta o Sr. Alcalde que a Comisión Informativa se convocou con dous días 

hábiles e o Pleno tamén dous días antes é dicir hai sete días para examina-los 

expedientes. 

 Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que é un expediente iniciado hai un ano 

longo, e hai varias modificacións.  

No punto 1 en relación ó cinturón de circunvalación, o BNG non puido manifesta-lo 

que consideraba oportuno no seu día, pois esa sesión foi a da expulsión de Telesalnés. É 

un tema que debeu abordarse hai tempo, hai que contar con formas de financiamento, 

pero débese deixar patente que se necesita unha vía de circunvalación, pero hai 

actitudes sorprendentes, coma a do Concello de Caldas deixando construír unha nave na 

zona de San Simón. 

 O punto 2, é unha imposición da Consellería de Industria 

 Os puntos 11 e 12 relativos ás aliñacións, son froito da demanda veciñal e que o 

seu grupo compartiu. 

 No punto do xacemento arqueolóxico da Tomada, onde existían, a priori,  

xacementos castrexos, agora din que xa non existen. Trátase da sociedade Castriño S.L., 

e como o convenio é un acto voluntario entende que existen aspectos de moralidade que 

o Concello debería ter en conta, pois hai vínculos cunha persoa con condena firme por 

narcotráfico. E como existe unha compensación social parcial (pista polideportiva)  debe 

entenderse a abstención do BNG neste cambio da ficha do xacemento. 

 Contesta o Sr. Alcalde dicindo que lle gustaría precisar que aquí non se debate o 

convenio, a Lei de Protección do Solo modificada no Parlamento Español é recollida na Lei 

do Solo de Galicia, establece que o solo rústico sen protección se pode urbanizar, e os 

propietarios teñen dereito a presenta-la iniciativa e o Concello debe resolver en tres 

meses, e o grupo de goberno negociou que as cesións foran as mellores. Houbo tamén 

outras iniciativas similares que se aceptaron. 

 Intervén o Sr. Diéguez Pazos indicndo que o seu grupo se manifestou a favor da 

Modificación, agás no apartado do plan eólico e noutro punto o das alturas e presentaron 

unha alegación que foi recollida pero informouse desfavorablemente pola Consellería de 

Política Territorial. 
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 Toma a palabra o Sr. Fole Díaz indicando que a estrada de circunvalación é moi 

importante. Engade que a eficiencia é lenta, e lévase moito tempo con esta modificación 

e sen que o grupo de goberno a sacase adiante pero o P.P. vai votar a favor dos cinco 

puntos. 

 Intervén o Sr. Paz Arias sinalando que o urbanismo conxuga a promoción pública 

e a privada, a circunvalación é un trazado que aproba a Xunta de Galicia, e a 

modificación inclúe o trazado na modificación do PXOM, débese consegui-la 

circunvalación norte e sur. As modificacións do Plan Xeral agrúpanse por economía e 

gustaríalle  que a rapidez que require o Sr. Fole, a aplicase o Director Xeral de 

Urbanismo.  

 

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

grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE, P.P. , B.N.G.e IVIL, e un voto en contra, 

do membro pertencente ó Grupo Mixto (EU-IU). 

  

ACÓRDASE: Desestima-las alegacións e aprobar definitivamente dentro da 

Modificación Puntual nº 3 do PXOM o Punto nº 1: TRAZADO DA VÍA DE CIRCUNVALACIÓN 

NORTE, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

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

grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE, P.P. , B.N.G.e IVIL, e un voto en contra, 

do membro pertencente ó Grupo Mixto (EU-IU). 

  

ACÓRDASE: Aprobar definitivamente dentro da Modificación Puntual nº 3 do PXOM 

o Punto nº 2: INCORPORACIÓN DA ZONA DE RESERVA EÓLICA, tal e como se describe 

nos antecedentes deste acordo. 

 

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 municipal do BNG, e un voto en contra, do membro 

pertencente ó Grupo Mixto (EU-IU). 
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ACÓRDASE: Aprobar definitivamente dentro da Modificación Puntual nº 3 do PXOM 

o Punto nº 3: MODIFICACIÓN DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO DE CARRIL, tal e como 

se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Con vinte 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 membro pertencente ó Grupo Mixto (EU-IU). 

  

ACÓRDASE: Aprobar definitivamente dentro da Modificiación Puntual nº 3 do 

PXOM o Punto nº 11: MODIFICACIÓN DE ALIÑACIÓNS EN CORNAZO, tal e como se 

describe nos antecedentes deste acordo. 

 

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

grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE, P.P. , B.N.G.e IVIL, e un voto en contra, 

do membro pertencentes ó Grupo Mixto (EU-IU). 

  

ACÓRDASE: Desestima-las alegación e aprobar definitivamente dentro da 

Modificación Puntual nº 3 do PXOM o Punto nº 12: MODIFICACIÓN DE ALIÑACIÓNS NA 

RÚA LIMOEIRO, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

14.-  APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE; DO ESTUDIO DE DETALLE PARA 

O ORDENAMENTO VOLUMÉTRICO DAS PARCELAS AFECTADAS POLO 

ENSANCHAMENTO DA RÚA LIMOEIRO.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame 

emitido pola Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en 

sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

 Dáse conta do expediente do Estudio de Detalle para o ordenamento volumétrico 

das parcelas afectadas polo ensanchamento da Rúa Limoeiro, promovido por 

PROMONUPE S.L., que foi aprobado inicialmente pola Comisión Municipal de Goberno en 

sesión de data 24 de marzo de 2003, estivo exposto ó público, polo prazo de VINTE 

DÍAS, de conformidade co anuncio publicado no Diario Oficial de Galicia, de data 5 de 

xuño de 2003, Diario de Arousa de data 10 de xuño de 2003, e Taboleiro de Anuncios da 

Corporación Municipal, presentándose unha reclamación ou alegación contra o mesmo, 
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por parte de D. Constantino Pérez Barreiro, así como do informe do Xefe do Negociado 

de Urbanismo e Arquitecto Municipal polo que se informa desfavorablemente a devandita 

alegación. 

 O Sr. Diéguez Pazos solicita que polo Técnico Redactor do Estudio de Detalle se 

informe a alegación presentada. 

 Por catro votos a favor dos Concelleiros do PS de G-PSOE, e seis abstencións dos 

Concelleiros do PP, BNG, IVIL e EU-IU, que reservan para o Pleno o sentido do seu voto, 

a Comisión dictamina favorablemente a desestimación da alegación presentada e a 

APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDIO DE DETALLE PARA O ORDENAMENTO 

VOLUMÉTRICO DAS PARCELAS AFECTADAS POLO ENSANCHAMENTO DA RÚA LIMOEIRO” 

 

 Toma a palabra o Sr. Paz Arias sinalando que este asunto está relacionado coa 

modificación aprobada. 

 Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que é un punto moi importante, supón e 

indica tendencias de goberno, o Alcalde  dicía que se non se facía o cambio impedíase o 

desenvolvemento da zona e non se poñen trabas ós promotores pero si ós veciños que 

pretendían ser recibidos polo Alcalde e agora obsérvase que estes veciños tiñan razón. 

Había unha obra en precario e agora preséntase unha modificación dos baixo-cuberta 

que computan, hai unha compensación perdida que non existe como tal, segundo o cadro 

obviase o baixo-cuberta, e o que se lle compensa son 254 m². O Concello regálalle cartos 

ós promotores e debe corrixirse o erro se existe, polo que o voto do seu grupo será en 

contra. 

 Contesta o Sr. Alcalde que o asesor do Sr. Fajardo asesora tamén á parte 

contraria e, ó parecer, os técnicos municipais están comprados, compinchados cos 

especuladores. Ese edificio podíase construír a unha aliñación inferior e podía presenta-lo 

seu proxecto e achica-la estrada e os veciños pediron o ensanchamento e como non hai 

aumento da edificabilidade a Dirección Xeral de Urbanismo informou favorablemente a 

modificación, a planta de baixo-cuberta é unha planta enteira, non hai exceso ningún de 

254 m². E por último, pódese construír en precario pero a propiedade é privada. 

 Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que en Vilagarcía hai tamén traballadores 

e EU-IU oponse ó negocio urbanístico, para que os cartos do urbanismo revertan en 

Vilagarcía e dende o Concello non se ten o freo necesario para que revertan nos cidadáns 

as plusvalías. 
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 Toma a palabra o Sr. Diéguez Pazos sinalando que o PXOM ten erros en 

aliñacións, e este é un caso dun erro, poderíase construír ós 8 m. É positivo que se aliñe 

e, o tema está ben negociado e o seu grupo parécelle positivo. 

 Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que neste punto entenden que o ordenamento 

volumétrico faise para evitar un estrangulamento da rúa e ademais trátase dunha rúa 

moi próxima a Fexdega. 

 Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que hai que distinguir dúas cousas, o 

Estudio de Detalle ten unha corrección absoluta, e débese lembrar que houbo unha 

demanda veciñal, a que se lle deu satisfacción polo que comparten a aprobación 

definitiva do mesmo. 

 Intervén o Sr. Paz Arias indicando que hai un debate constructivo e un debate 

estéril, pois a única proposta especulativa é a de EU-IU que pretendía construír vivendas 

nun espacio público. 

 

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

grupos políticos municipais do P.S. de G.-PSOE, P.P. , B.N.G.e IVIL, e un voto en contra, 

do membro pertencente ó Grupo Mixto (EU-IU). 

  

ACÓRDASE: Desestima-la alegación presentada e APROBAR DEFINITIVAMENTE O 

ESTUDIO DE DETALLE PARA O ORDENAMENTO VOLUMÉTRICO DAS PARCELAS 

AFECTADAS POLO ENSANCHAMENTO DA RÚA LIMOEIRO, tal e como se describe nos 

antecedentes deste acordo. 

 

15.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE, DO ESTUDIO DE DETALLE DE 

ALIÑACIÓNS NA RÚA BOSQUE DESAMPARADOS.-  

 

Polo Sr. Alcalde retírase da Orde do día da sesión o presente asunto   

 

16.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE, DO PROXECTO DE 

COMPENSACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO TERREOS NAS CAROLINAS DE  

GENERAL DE EDIFICIOS Y SOLARES S.L. (GESS).- Pola Sra. Secretaria dáse lectura 

ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo e Medio 

Ambiente, en sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 
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“Dáse conta do proxecto de compensación de propietario único en relación cos 

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

redactado polo Arquitecto D. José Luis Pereiro Alonso, aprobado inicialmente polo Pleno 

da Corporación en sesión celebrada o día 27 de marzo de 2003, e que estivo exposto ó 

público polo prazo de VINTE DÍAS hábiles conforme anuncio publicado no Boletín Oficial 

da Provincia de data 4 de xuño de 2003 e taboleiro de anuncios da Corporación Municipal 

co notificación individual ó interesado, sen que dentro do citado prazo, que finalizou o día 

27 de xuño de 2003, se presentase alegación algunha contra o mesmo. 

 Con oito votos a favor dos Concelleiros do PS de G-PSOE, PP e BNG e dúas 

abstencións dos Concelleiros de IVIL e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o Pleno o 

sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a APROBACIÓN DEFINITIVA 

DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO TERREOS NAS CAROLINAS 

DE GENERAL DE EDIFICIOS Y SOLARES S.L. (GESS)” 

 

Toma a palabra o Sr. Diéguez Pazos  indicando que na Comisión Informativa se 

abstiveron porque  encontraron unha contradicción,  entre o executado e o que figura 

nos Planos que como tal deberá corrixirse. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que os términos deste convenio son moi 

gravosos para o Concello de Vilagarcía, pois renuncia ó 10% do aproveitamento, e debe 

recibir maiores beneficios que poderían dedicarse á construcción de vivendas sociais para 

xoves. 

Contesta o Sr. Paz Arias que na escritura debería constar libre de cargas e 

gravames. Tamén sinala que en Vilagarcía de Arousa fanse vivendas de protección oficial, 

máis que noutros municipios. 

Intervén o Sr. Alcalde propoñendo que na acta a aprobación se condicione a que 

os terreos nº 5 e 6 estean libres de cargas e gravames e se concrete a súa situación e 

superficie antes da escritura. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que na anterior aprobación falábase xa 

das parcelas  nº 5 e 6 que deberían corrixirse e non suporía ningún gravame para o 

Concello, e non se pagarían custas de urbanización. Continúa dicindo que só se fixeron as 

vivendas sociais do Río do Con, hai moito tempo. 
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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., dúas abstencións, dos 

membros pertencentes ó grupo municipal do IVIL, e un voto en contra, do membro 

pertencente ó Grupo Mixto (EU-IU). 

  

ACÓRDASE: A aprobación definitiva do Proxecto de compensación de propietario 

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

precisións apuntadas,  tal e como se describe nos antecedentes deste acordo, é dicir, 

condicionada a que os terreos nº 5 e 6 estean libres de cargas e gravames e se concrete 

a súa situación e superficie antes do outorgamento da correspondente escritura pública, 

facéndose constar ademais que o Concello non asumirá custas de urbanización.- 

 

Neste momento, sendo as 7.40 horas auséntanse da sesión os Sres. Guerrero Vázquez e 

Diéguez Pazos 

 

17.- RATIFICACIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE,  DO ESTUDIO DE 

DETALLE PARA REMODELACIÓN DE VOLUMES E ALIÑACIÓNS INTERIORES NA 

RÚA DR. MOREIRA CASAL.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola 

Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión 

celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

“Neste momento auséntase da sesión o Sr. Diéguez Pazos.  

  

Dáse conta do informe emitido polo Xefe do Departamento de Urbanismo de de 

data 22 de xullo de 2003 no que entre outras cousas sinala que á vista do establecido na 

nova Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, que 

da un novo tratamento legal á figura do Estudio de Detalle, considerándoo como un 

instrumento propiamente de planeamento, non existe inconveniente en que polo Pleno 

da Corporación Municipal, se o considera procedente, se ratifique o acordo da Comisión 

Municipal de Goberno de data 3 de febreiro de 2003, sobre aprobación definitiva do 

Estudio de Detalle para remodelación de volumes e aliñacións interiores na Avda. Doutor 

Moreira Casal, facendo constar a ditos efectos que: 
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 A nova Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 

Galicia contempla un tratamento legal en relación cos Estudios de Detalle totalmente 

distinto do contemplado na Lei 1/97, considerándoos como instrumentos propiamente de 

ordenación, como se deduce da propia sistemática utilizada pola Lei, que engloba os 

Estudios de Detalle dentro da Sección 4ª: PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DO 

TÍTULO 2º, SUBSECCIÓN 5ª, regulando nas restantes Subseccións os Plans Parciais, os 

Plans de Sectorización, os Plans Especiais, etc... 

 En consecuencia e toda vez que a nova Lei do Solo de Galicia considera os 

Estudios de Detalle como instrumentos de ordenación ou planeamento, a súa aprobación 

definitiva corresponde ó Pleno da Corporación Municipal, conforme ó establecido no 

apartado c) do artigo 22 da Lei 11/99, que modifica a Lei 7/85 de Bases de Réxime Local. 

 Con catro votos a favor dos Concelleiros do PS de G-PSOE, e cinco abstencións do 

Concelleiros do PP, BNG e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o Pleno o sentido do 

seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a RATIFICACIÓN APROBACIÓN DO 

ESTUDIO DE DETALLE PARA REMODELACIÓN DE VOLUMES E ALIÑACIÓNS INTERIORES 

NA RÚA DR. MOREIRA CASAL” 

 

 Toma a palabra o Sr. Castro Ratón indicando que como soporte para a toma de 

acordos hai dous informes, un do Técnico e outro do Xefe do Negociado de Urbanismo 

aparentemente contradictorios, pois considérase incompetente á Comisión de Goberno 

para as aprobacións definitivas, sinalando o informe que tanto a aprobación inicial como 

a definitiva se viña facendo pola Comisión de Goberno, polo que como hai algo que non 

cadra o seu grupo vaise abster. 

 Contesta o Sr. Alcalde que está de acordo en gran parte co Sr. Castro Ratón, pois 

na primeira parte do informe dise que a Comisión de Goberno é competente pero como o 

que abunda non dana débese ratificar, pero noutro caso non se houbese traído. 

 Intervén o Sr. Fole Díaz sinalando que lido o informe do Xefe do Negociado de 

Urbanismo vese claramente a competencia da Comisión de Goberno para aprobar 

estudios de detalle e non ven lóxico ratificalo, polo que votarán en contra. 

 Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que apoian o informe do técnico e votarán a 

favor. 
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 Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que se trata dun conflicto entre 

particulares e cre que na zona hai moito chan por desenvolver, polo que anuncia a 

abstención. 

 

 

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

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

pertencentes ós grupos municipais do BNG e Grupo Mixto (EU-IU), e cinco votos en 

contra, dos membros pertencentes ó grupo municipal do P.P. 

  

ACÓRDASE: Ratifica-la aprobación definitiva do estudio de detalle para 

remodelación de volumes e aliñacións interiores na rúa Dr. Moreira Casal,  realizada no 

seu día pola Comisión de Goberno.- 

 

 

 Neste momento incorpórase á sesión o Sr. Diéguez Pazos e auséntase tamén da 

sesión o Sr. García Díaz 

 

18.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DA XUNTA 

DE COMPENSACIÓN DA UEI-6 (DESAMPARADOS).- Pola Sra. Secretaria dáse lectura 

ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo e Medio 

Ambiente, en sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

“Neste momento auséntase da sesión D. Luis García Díaz.  

Dáse conta da escritura de constitución da UEI-6 do P.X.O.M. (DESAMPARADOS), 

outorgada ante o Notario de Vilagarcía D. Luis Gómez Varela, coa data de 1 de xullo de 

2003, na que consta a relación dos propietarios incorporados á mesma, que son tódolos 

propietarios de terreos incluídos no ámbito da UEI, a relación das fincas das que son 

titulares, as persoas que foron designadas para ocupa-los cargos do órgano rector e o 

acordo mesmo de constitución. Dáse conta así mesmo do informe favorable do Xefe do 

Departamento de Urbanismo, no que se fai constar que, unha vez aprobada, no seu caso, 

a escritura de constitución da Xunta de Compensación, procede a súa remisión á 
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Delegación Provincial da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, ós 

efectos da súa inscrición no Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.  

Por cinco votos a favor dos Concelleiros do PS de G-PSOE e IVIL,  e cinco 

abstencións do Concelleiros do PP, BNG e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para ó 

Pleno o sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a APROBACIÓN DE 

ESCRITURA CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA UEI-6 

(DESAMPARADOS)” 

 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la  escritura  de constitución da Xunta de compensación da 

UEI-6 (Desamparados), tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

 Neste momento incorpórase á sesión o Sr. García Díaz 

 

19.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE INCOACCIÓN DE EXPEDIENTE DE 

RESOLUCIÓN DO CONTRATO DE CONCESIÓN DA EXPLOTACIÓN DO SERVICIO 

PÚBLICO DAS INSTALACIÓNS DO BALNEARIO PRAIA COMPOSTELA.- Pola Sra. 

Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Obras Públicas 

Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte 

teor: 

 

“Dáse conta da Proposta da Alcaldía seguinte: En virtude do contrato subscrito 

pola entidade Placomsa co Concello de Vilagarcía de Arousa, o día 29 de marzo de 1985, 

a devandita entidade asume como servicio obxecto da concesión as “instalacións” do 

Balneario, Parque e Praia Compostela, en exclusiva, con apertura todo o ano e 

comprendendo todo o recinto das mesmas e obrigándose ó Concello a non permitir 

ningunha clase de explotación, incluso en réxime de venda ambulancia a toda persoa 

allea ó concesionario dentro do recinto, nin nas zonas exteriores que a delimitan. 

Posteriormente o Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 11 de marzo de 

1989, acorda: 
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 Aproba-la “solicitude” da Entidade Placomsa de amplia-lo prazo de duración da 

Concesión do Servicio Público de Explotacións das instalacións do Balneario, Parque e 

Praia Compostela a corenta e cinco anos, é dicir ata o 11 de marzo do ano 2034, nos 

seus propios termos e coas obrigas que conleva, sen prexuízo da solicitude de licencia 

para levar a cabo as obras, acompañada do correspondente proxecto técnico en debidas 

condicións e condicionada en calquera caso a que pola Entidade Placomsa se asuman os 

compromisos de: 

1) Acondicionamento, posta a punto e limpeza das praias de Compostela e A 

Concha, durante todo o prazo da concesión, incluíndo neste compromiso o 

acondicionamento, posta a punto e limpeza da zona desde a Praia da Concha ata a 

edificación destinada a Acuario. 

2)  Mantemento, coidado e limpeza dos xardíns do Parque de Compostela e 

instalacións anexas, incluídos os servicios hixiénicos. 

O prego de condicións que rexe a concesión establece como causas de resolución, 

entre outras, a demora no pago por máis de trinta días do canon convido no prazo fixado 

(o último día hábil de cada mes de setembro), así coma a infracción do disposto no 

parágrafo 3 do artigo 139 do Regulamento de Servicios das Corporacións Locais os 

arrendatarios están obrigados a conservar en perfecto estado as obras e instalacións, 

destinándoas exclusivamente ó uso pactado, a realizar pola súa conta tódalas 

reparacións necesarias, respondendo incluso dos deterioros producidos polos usuarios, e 

a devolvelas ó termina-lo contrato, no mesmo estado en que as recibiran. 

A Recadación Municipal informa que a empresa Playa de Compostela S.A., debe ó 

Concello, entre outros, o canon correspondente ós anos 2000, 2001 e 2002, e por outra 

banda a Policía Local sinala que durante o ano 2002 as instalacións do Balneario da Praia 

Compostela estiveron pechadas, a excepción do período comprendido entre os meses de 

maio a setembro do citado ano. 

Por todo iso, esta Alcaldía ven en propoñer ó Pleno da Corporación, a adopción do 

seguinte ACORDO: 

1.-Incoar o oportuno expediente de resolución ou rescisión do contrato da 

concesión da explotación do Servicio Público das instalacións do Balneario, Parque e Praia 

Compostela, que ostenta a entidade PLACOMSA. 

2.- Con carácter previo á instrucción do procedemento administrativo de 

resolución ou rescisión do contrato de concesión, porase de manifesto ós interesados o 
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acordo plenario que se adopte, para que formulen as alegacións que estimen pertinentes 

durante o prazo de quince días. 

Non obstante, a Corporación adoptará o acordo que estime oportuno. 

Por catro votos a favor dos Concelleiros do PS de G-PSOE e seis abstencións dos 

Concelleiros do PP, BNG, IVIL e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o Pleno o 

sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a Proposta da Alcaldía.” 

 

Toma a palabra o Sr. Paz Arias dicindo que o Concello fixo moitos esforzos para 

poñer ó día esta concesión. Nun principio había boas expectativas respecto ás  persoas 

que levaban a instalación  pero non deron bo froito, e agora trátase de dar unha nova 

oportunidade ós concesionarios. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que apoian a proposta, pois incorpórase ó 

expediente  as alegacións dos afectados. 

Intervén o Sr. Castro Ratón sinalando que o seu grupo perécelle ben a proposta. 

No seu día houbo unha  decisión política que alargou a concesión ata o ano 2034, e 

ultimamente existiron contactos entre a Alcaldía e esta sociedade que non  chegaron a 

acordo. 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que houbo unha política errada, pois 

podería ter un uso municipal, e a partir de agora o Concello debe extrema-la vixilancia, 

pois a empresa non respectou a lexislación laboral nin os dereitos dos traballadores. 

Intervén o Sr. Fole Díaz indicando que  van apoia-la iniciativa, pero chega tarde, 

pois as instalacións foron perdendo a utilidade que tiñan. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE:  

1.-Incoar o oportuno expediente de resolución ou rescisión do contrato da 

concesión da explotación do Servicio Público das instalacións do Balneario, Parque e Praia 

Compostela, que ostenta a entidade PLACOMSA. 

2.- Con carácter previo á instrucción do procedemento administrativo de 

resolución ou rescisión do contrato de concesión, porase de manifesto ós interesados o 

acordo plenario que se adopte, para que formulen as alegacións que estimen pertinentes 

durante o prazo de quince días. 
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20.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE DE DESAFECTACIÓN DE TERREOS DO  

RECINTO DO COLEXIO PÚBLICO DO PIÑEIRIÑO.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó 

dictame emitido pola Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes, en sesión 

celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da proposta da Alcaldía-Presidencia, en relación coa 

desafectación de terreos do Colexio Público o Piñeiriño, que di textualmente: 

“O Concello de Vilagarcía de Arousa está a realizar as obras necesarias para a 

contención de terras ós efectos de salva-lo desnivel existente entre os terreos do 

Complexo Deportivo de Fontecarmoa e as fincas colindantes para posibilita-lo acceso 

rodado ás instalacións deportivas, sendo necesario, para aproveitar de xeito óptimo o 

trazado dos muros de contención, a ocupación dunha pequena porción de terreo, de 9,5 

m², pertencente ó recinto do Colexio Público O Piñeiriño, sen que esta ocupación mingúe 

de ningún modo  a funcionalidade do recinto escolar (véxase plano de situación unido ó 

informe do Arquitecto Municipal. 

 En función do anteriormente exposto esta Alcaldía propón ó Pleno da Corporación 

Municipal: 

 1º.-  Solicitar autorización á Delegación Provincial da Consellería de Educación 

para a desafectación dunha porción de terreo de 9,5 m², do recinto do Colexio Público O 

Piñeiriño. 

2º.- Alterar, incialmente, a cualificación xurídica da porción de terreo de 9,5 m², 

pertencente ó recinto do Colexio Público O Piñeiriño, desafectándoa do uso actual. 

3º.- Que se someta a información pública o expediente, polo prazo dun 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 

dos mesmos”. 

 

Por sete votos a favor dos Concelleiros do P.S.de G-PSOE, P.P. e IVIL, e tres 

abstencións, dos Concelleiros do B.N.G. e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o 
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Pleno o sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a desafectación de 

terreos do recinto do Colexio Público do Piñeiriño” 

 

 Toma a palabra o Sr. Fajardo Recouso preguntando porque neste expediente se 

remite copias tan amplas e noutros caos non 

 Contesta o Sr. Alcalde que a documentación que se remitie é igual para todo-los 

grupos. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE:  

 1º.- Solicitar autorización á Delegación Provincial da Consellería de Educación para 

a desafectación dunha porción de terreo de 9,5 m², do recinto do Colexio Público O 

Piñeiriño. 

2º.- Alterar, incialmente, a cualificación xurídica da porción de terreo de 9,5 m², 

pertencente ó recinto do Colexio Público O Piñeiriño, desafectándoa do uso actual. 

3º.- Que se someta a información pública o expediente, polo prazo dun 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 

dos mesmos”. 

 

 Neste momento, sendo as 20.00 horas marcha da sesión a Sra. Araújo Rey 

 

21.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE,  DE GASTO PLURIANUAL, PROGRAMA 

INFORMÁTICO DE RENDAS E RECADACIÓN.- 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 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

“No Presuposto de Inversións do ano 2003 inclúese a obra equipos e programas 

informáticos, e de acordo co informe do técnico Informático de que é necesaria e urxente 

a compra dunha aplicación informática da xestión tributaria de ingresos e de recadación 
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dos tributos municipais por estar obsoleta a aplicación existente, e dado o custo ó que 

ascende a mesma proponse  a súa financiamento do seguinte xeito:   

      

IMPORTE ANOS  2003          2004 

 

Equipos e programas informáticos  114.000 €        60.000€                54.000 € 

 

Por todo iso a Alcaldía somete á Corporación Municipal á adopción do seguinte 

acordo: 

 

Aprobar como gastos de carácter plurianual a obra reseñada anteriormente 

nesta Memoria da Alcaldía, por importe  total de 114.000 € e con cargo ós créditos das 

anualidades correspondentes. 

 

Así mesmo, de conformidade co artigo 22.4 da Lei de Bases de Réxime Local, 

delega-la contratación do presente  expediente na Comisión Municipal de Goberno. 

 

Co voto favorable dos catro concelleiros do P.S.de G-PSOE, e coa abstención dos 

seis concelleiros do P.P., B.N.G., IVIL e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o Pleno o 

sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente como gasto de carácter 

plurianual a obra reseñada por importe de 114.000 € e delega-la contratación do 

presente expediente na  Comisión Municipal de Goberno.” 

 

Toma a palabra o Sr. Paz Arias dicindo que o Concello ten pensado municipaliza-la 

recadación, polo que se trata de contar cuns programas informáticos máis acorde coas 

necesidades.  

 Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que o servicio debe utiliza-la lingua galega 

e no apartado numérico non coinciden os números coa petición do técnico e debería 

reaxustarse e corrixirse. 

 Contesta o Sr. Alcalde que é unha boa ocasión para a normalización lingüística e 

tratarase que así sexa. Continúa dicindo que neste momento hai 60.000 €, e preténdese 

utilizar 9.000 € para esta aplicación. 
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 Intervén o Sr. Fajardo Recouso indicando que comprar esta aplicación non creará 

emprego, e sería un bo momento para contratar xente que elaborase esta aplicación coa 

colaboración dos técnicos municipais 

Contesta o Sr. Alcalde que hai dous funcionarios, unha vacante por cubrir e dúas 

persoas contratadas con cargo ó Plan Labora, pero o Técnico Informático considera que 

debe comprarse. 

 Intervén o Sr. Fole Díaz sinalando que non lle queda clara a contía e non sabe se 

debería modificarse. 

 Por último,  o Sr. Alcalde indica que nesa partida hai 60.000 €, no 2003 só se 

aplican 9.000€ e créase unha anualidade no 2004 con 54.000 € polo que a proposta e os 

datos son correctos.- 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Con dezaoito 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 Grupo Mixto- EU-IU. 

  

ACÓRDASE: Aprobar como gasto de carácter plurianual a obra reseñada por 

importe total de 114.000 € e delega-la contratación do presente expediente na  Comisión 

Municipal de Goberno, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 

 Neste momento incorpórase á sesión o Sr. Guerrero Vázquez 

 

 

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

DO BCL Nº 42981034, PARA FINANCIA-LA NOVA OBRA “APORTACIÓNS PLAN DE 

IMPLANTACIÓN CENTRO COMERCIAL URBANO, SINALIZACIÓN E AMPLIACIÓN 

DA OBRA 003/03 “MOBILIARIO E ENSERES”..- 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 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta da Memoria da Alcaldía pola que se somete á Corporación Municipal 

a aprobación do cambio de finalidade do préstamo do Banco de Crédito Local Nº 

42581034 polo importe de 24.040,48 € que financiaba a obra 021/02 denominada 

32 



 

   
 

 

“Acondicionamento Hórreo Parque da Xunqueira” para destinalo a financia-la obra 

084/03, Aportación Plan Implantación Centro Comercial Urbano-Sinalización” por importe 

de 18.600,00 € e a ampliación da obra 003/03 “Mobiliario e Enseres” polo importe de 

5.440,48€, implicando cambio na partida orzamentaria. 

Co voto favorable dos sete concelleiros do P.S. de G-PSOE, P.P., e IVIL, e coa 

abstención dos tres concelleiros  do B.N.G. e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o 

Pleno o sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a Memoria da Alcaldía 

citada.” 

 

 Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que como non se acondicionou o hórreo 

do Parque da Xunqueira para museo, trátase agora de dedicalo a Centro Comercial 

Urbano e continuar amoblando a Casa do Concello. 

 Intervén o Sr. Castro Ratón indicando que discrepan e teñen dúbidas de utilizar 

unha partida do orzamento xeral para unha transferencia de capital, e podería aplicarse 

na reparación da parte inferior do hórreo por exemplo. 

 Contesta o Sr. Alcalde que todos estaban encantados de que o baixo do hórreo 

fora a sede da maqueta do ferrocarril,  pero non cumpría a habitabilidade, tamén se fixo 

unha mellora no alumado do Parque da Xunqueira. Neste expediente, pásase 

consignación do capítulo 6 ó  capítulo 7, sendo posible porque é unha aportación para 

inversións. No Plan INTERREG 2 está incluído o Museo do Ferrocarril.  

 Intervén o Sr. Fajardo Recouso manifestando que non están de acordo coa 

finalidade. 

 Intervén o Sr. Rivera mallo indicando que lles sorprende  que non se mellore o 

hórreo pero o destino do diñeiro é edificante e logo ó amoblamento.  

 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-lo cambio de finalidade do préstamo do BCL nº 42981034, 

para financia-la nova obra Aportacións Plan de implantación Centro Comercial Urbano, 

sinalización e ampliación da obra 003/03 Mobiliario e Enseres, tal e como se describe nos 

antecedentes deste acordo. 
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23.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES ZONA ABERTA, DE AXUDA PARA A  1ª FASE DA IMPLANTACIÓN 

DO CENTRO COMERCIAL URBANO DE VILAGARCÍA. - Pola Sra. Secretaria dáse 

lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Emprego, Comercio, Industria e 

Turismo, en sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

“Dáse conta do escrito de Dona Ramona Pérez López, en representación da 

Asociación de Comerciantes ZONA ABERTA, en solicitude de axuda para a primeira fase 

da implantación do centro comercial urbano de Vilagarcía. Vista a proposta da Concellería 

de Comercio e Industria e a consignación da partida aplicable, a Comisión de Goberno 

acorda propoñer ó Pleno do Concello unha subvención por importe de 18.600€ 

 

Por sete votos a favor dos Concelleiros do P.S.de G-PSOE, BNG. e IVIL, e tres 

abstencións, dos Concelleiros do P.P. e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o Pleno o 

sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a concesión dunha subvención 

á Asociación de Comerciantes ZONA ABERTA, na contía de 18.600€.” 

 

 Toma a palabra o Sr. Fajardo Recouso dicindo que hoxe aprobouse unha gran 

área comercial e o pequeno comercio está sendo moi prexudicado e débenselle dar máis 

compensacións xa que teñen unha situación moi complexa de cara o futuro. 

 Contesta o Sr. Alcalde que a Corporación dá mostras de axudar ó pequeno 

comercio, en Vilagarcía de Arousa non se pode establecer ningunha gran área comercial, 

o que proliferan son os supermercados, as grandes áreas necesitan a autorización da 

Xunta de Galicia. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la  concesión dunha subvención á Asociación de Comerciantes 

ZONA ABERTA, na contía de 18.600€., para a primeira fase da implantación do Centro 

Comercial Urbano de Vilagarcía de Arousa. 

 

24.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE DE CAMBIO DE FINALIDADE DE PRÉSTAMOS 

PARA FINANCIACIÓN DA AMPLIACIÓN DA OBRA 072/03 “MURO DE 
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CONTENCIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE FONTECARMOA”.- 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 28 de xullo de 2003, do 

seguinte teor: 

 

Dáse conta da Memoria da Alcaldía pola que se somete á Corporación Municipal a 

aprobación do cambio de finalidade  de diversos préstamos de Caixanova e Banco de 

Crédito Local polo importe de 33.777, 00 € que financiaban varias obras, segundo a 

desagregación que figura no expediente para destinalo á ampliación da obra 072/03 

denominada “Muro de contención campo fútbol de Fontecarmoa” que non implica cambio 

na partida orzamentaria. 

 

Co voto favorable de sete concelleiros do P.S. de G-PSOE, BNG e IVIL e coa 

abstención de tres concelleiros do P.P. e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o Pleno 

o sentido do seu voto, a comisión dictamina favorablemente a Memoria da Alcaldía 

citada. 

 

 Toma a palabra o Sr. Paz Arias indicando que se trata dunha obra necesaria 

Intervén o Sr. Fajardo Recouso dicindo que se fala de sobrantes de aportacións e 

ten dúbidas sobre como se chegou a esta solución e por outra banda cando se 

presuposta unha obra sábese o que vai custar e non debe haber sobrantes. 

Contesta o Sr. Alcalde que cando se presuposta unha obra hai prezos de mercado 

pero cando se contrata  prodúcense baixas e hai sobrantes. 

Toma a palabra o Sr. Fajardo Recouso sinalando que cando se fai un presuposto e 

logo hai baixas , redúcense os custos no traballador e nas obras  municipais débense 

respectar os dereitos dos traballadores. 

 Contesta o Sr. Alcalde que os sindicatos deben facer ese  labor de inspección e 

denuncia-las infraccións. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-lo cambio de finalidade de diversos préstamos de Caixanova 

e Banco de Crédito Local polo importe de 33.777,00€ que financiaban diversas obras, 
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segundo o desglose que figura no expediente para destinalo á ampliación da obra 072/03 

denominada “Muro de contención campo de fútbol de Fontecarmoa” que non implica 

cambio na partida orzamentaria. 

 

25.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS Nº 1 POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO E SUPLEMENTO DE CRÉDITO.- 

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 28 de xullo 

de 2003, do seguinte teor: 

  

“Dáse conta da Memoria da Alcaldía pola que se estima procedente tramita-lo 

correspondente expediente de modificación de créditos por crédito extraordinario e 

suplemento de crédito, utilizando como recurso para financialo a baixa de crédito doutras 

partidas, e someto á Corporación Municipal á aprobación do expediente, da seguinte 

maneira: 

 

 1.- CRÉDITOS NECESARIOS 

 

 A.- PARTIDAS QUE SE SUPLEMENTAN OU QUE SE DOTAN DE CRÉDITO 

 

 PARTIDA  EXPLICACIÓN   TIPO  IMPORTE 

 

 121-625 ADMÓN. XERAL MOBILIARIO E ENSERES  SC        5.440,48 

 721-770,00     COMERCIO E INDUSTRIA-TRANSF. A EMPRESAS   CE   18.600,00 

   

 TOTAL CRÉDITOS A DOTAR.........................................................24.040,48 

 

 B.- PARTIDAS QUE SOFREN BAIXA DE  CRÉDITO 

 

 PARTIDA  EXPLICACIÓN                       IMPORTE 

 

 322-622 PROMOCIÓN EMPREGO-EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS 24.040,48 
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 TOTAL BAIXA........................................................................... 24.040,48 

 

Co voto favorable de cinco Concelleiros do P.S. de G-PSOE e IVIL, e a abstención 

de cinco Concelleiros do P.P. , B.N.G. e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o Pleno o 

sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a Memoria da Alcaldía citada. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la Memoria da Alcaldía, tal e como se describe nos 

antecedentes deste acordo. 

 

26.- MOCIÓN PRESENTADA POLO B.N.G. SOBRE CONSTRUCCIÓN DUN PASO DE 

PEÓNS COMPLEMENTARIO Á NOVA PONTE SOBRE A VÍA DO TREN DE SAN XOSÉ-

AS PÍAS.- Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa 

de Obras Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión celebrada o día 28 de xullo 

de 2003, do seguinte teor: 

 

“Os veciños e veciñas de PEREIRA, A CALDIHUELA E DA RÚA SAN XOSÉ que, ata 

agora, se servían do “paso a nivel” existente entre as Rúas San Xosé e As Pías están 

indignados, con xustiza, pola decisión do Ministerio de Fomento de ter levantado un muro 

que pecha os dous lados da liña de ferrocarril, deixando como única vía de paso a nova 

ponte elevada, construída para sortear o paso anterior. 

Os veciños, amparados no seu dereito a recibir un trato igual ó resto da xente, 

teñen demandado por escrito unha solución que respecte o dereito de paso sobre a vía 

férrea en condicións máis humanas. Téñense dirixido a distintas instancias da 

Administración, entre elas ó Concello, a RENFE e ó Ministerio de Fomento (GIF) para 

pedir que se inicie o diálogo cos afectados na procura de atopar unha solución segura e 

definitiva que conxugue ó dereito a un paso cómodo e posible, en toda circunstancia e 

para tódalas idades. Propoñen fórmulas que inclúen a construcción dun novo e 

complementario paso peonil, baixo a vía ou aéreo pero con trazado en pendente 

asumible, que conecte directamente coa rúa San Xosé sen verse obrigados a realizar o 

longo percorrido que supón a traza do acceso que ven de inaugurarse. 
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O Grupo Municipal do BNG, identificado coa demanda dos veciños e veciñas 

afectados, propón que polo Pleno da Corporación se adopte o seguinte  

ACORDO: 

Solicitar do Ministerio de Fomento que efectúe o estudio de construcción dun 

complementario paso peonil, conforme coa demandada dos veciños e veciñas afectados; 

complementario a actuación directa que xa ten comprometido o Goberno local para 

facilitar o acceso ao lugar de Pereira. 

Por dous votos a favor dos Concelleiros do BNG,  e oito abstencións dos 

Concelleiros do PS de G-PSOE, PP, IVIL e Grupo Mixto (EU-IU), a Comisión dictamina 

favorablemente a devandita moción.” 

 

Toma a palabra o Sr. Alcalde pedindo que se presenten as mocións con máis 

antelación.- 

 

Intervén  o Sr. Castro Ratón indicando que a presentación se fixo o mércores da 

semana que precedía ó Pleno, cando se pecha a Orde do Día, pero anticipouse un día a 

convocatoria. 

Contesta o  Sr. Alcalde que o xoves día 25 de xullo foi festivo. 

Continúa o Sr. Castro Ratón dicindo que é necesario construír un paso peonil, por 

debaixo da vía ou aéreo. Ó outro lado da vía os veciños do lugar pídenlle ó Ministerio de 

Fomento unha solución e contéstalles que iso non é competencia da Administración do 

Estado. 

Intevén o Sr. Paz Arias indicando que  comparten a preocupación, pero propón 

unha emenda buscando un consenso: solicitar do Ministerio de Fomento que, á meirande 

brevidade posible, proceda á execución das obras complementarias ó paso a nivel de San 

Xosé conforme á proposta consensuada co goberno local, e para facilita-lo acceso de 

peóns dun lado ó outro da vía férrea. 

O Sr. Rivera Mallo manifesta que o seu grupo xa dicía isto mesmo fai tempo e a 

Moción recolle frases literais do escrito do seu grupo presentado o día 1 de febreiro de 

2003 no que incluso aportaban dúas solucións, un paso elevado e un paso inferior 

subterráneo cunha pendente asumible e agradecería contestación sobre as xestións 

realizadas a raíz do seu escrito. 
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Intervén o Sr. Alcalde dicindo que non lembra escrito do IVIL, pero non estaría 

ben que se negara a incluír unha moción no Pleno. O Enxeñeiro Municipal tamén elaborou 

unha proposta pero ata o momento non se executou. 

Intervén o Sr. Fole Díaz  dicindo que tódo-los grupos defenden ós veciños pero 

débese ser realista co que se propón e haberá que ter en conta a altura do tren. 

Toma a palabra o Sr. Fajardo Recouso indicando que apoia a moción do B.N.G., 

pero o paso a nivel de Trabanca Badiña sería incluso peor, e debería estudiarse. 

Contesta o Sr. Alcalde que a próxima semana se estudiará o problema de 

Trabanca Badiña, e espera ter máis sorte que neste, pois a eliminación do paso a nivel é 

unha demanda veciñal. 

O Sr. Castro Ratón sinala que aceptan a emenda, pero eliminando o adxetivo 

“posible”. 

Intervén o Sr. Fole Díaz  indicando que debe informarse ós veciños da zona  da 

proposta. 

Intervén o Sr. Rivera Mallo dicindo que para o seu grupo a preferente é o paso 

subterráneo. 

O Sr. Castro Ratón aposta porque se coñezan propostas alternativas no Ministerio 

de Fomento. 

Intervén o Sr. Quintela Pereira indicando que hai unha asociación de veciños e 

chegouse a un acordo coa mesma e agora establecer outras alternativas ás súas costas 

non parece lóxico. 

 Intervén o Sr. Diéguez Pazos dicindo que se trata de evita-lo zigzag, e pensan que 

o importante é acurta-lo percorrido a través dun paso subterráneo. 

 Intervén o Sr. Alcalde indicando que coa emenda sinalada se remita ó Ministerio 

de Fomento as alternativas do IVIL de solucións alternativas para que se execute 

algunha delas, á maior brevidade posible. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE:  

 1º.- Solicitar do Ministerio de Fomento que, á meirande brevidade, proceda á 

execución das obras complementarias ó paso a nivel de San Xosé conforme á proposta 
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consensuada co goberno local, e para facilita-lo acceso de peóns dun lado ó outro, da vía 

férrea.- 

 2º.- Remitir ó Ministerio de Fomento as alternativas presentadas no seu día polo 

grupo municipal do IVIL para que se execute algunha delas á maior brevidade.- 

 

27.- MOCIÓN PRESENTADA POLO B.N.G. SOBE  RECUPERACIÓN DO SISTEMA 

DE ACCESO ÓS GARAXES DA AVENIDA DE ROSALÍA DE CASTRO, MODIFICADO 

POLA CPTOPV. Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión 

Informativa de Obras Públicas, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión celebrada o día 

28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

 

“A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, como entidade 

competente, ven de realizar nos pasados meses, ó abeiro das obras de reposición e 

asfaltado da Av. Rosalía de Castro, modificación da ordenación viaria co impedimento de 

entrada e saída, para vehículos que circulen en dirección contraria, aos garaxes dos 

edificios que teñen o seu acceso por esta rúa. 

 A modificación realizada pola CPTOPV,  que se suma a incomprensible 

semaforización anteriormente establecida para servicio particular dunha concreta 

empresa emprazada na mesma rúa, ven sendo cuestionada, arbitraria e inxusta, pola 

práctica totalidade das comunidades de propietarios afectados que teñen pedido por 

escrito a súa eliminación, recuperando a capacidade tradicional de acceso aos garaxes, 

eliminando o impedimento actual. 

 Por todo isto, considerando a Seguridade Vial como obxectivo prioritario da 

xestión política, no referente a vías de circulación, o Grupo Municipal do BNG propón, que 

polo Pleno da Corporación se adopte o seguinte  

 ACORDO: 

 Instar da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, á 

restauración do sistema de acceso e saída dos garaxes da Avenida Rosalía de Castro, na 

súa forma anterior á recente modificación; por considerar xusta a petición que veñen 

realizando as diferentes Comunidades de Propietarios afectadas. 

 Por dous votos a favor dos Concelleiros do BNG, e oito abstencións dos 

Concelleiros do PS de G-PSOE, PP, IVIL e Grupo Mixto (EU-IU), a Comisión dictamina 

favorablemente a devandita Moción.” 
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 Toma a palabra o Sr. Castro Ratón sinalando que debe demostrárselle á 

Consellería  a realidade do tráfico. 

 Intervén o Sr. Paz Arias indicando que van votar a favor pero gustaríalles facer 

matizacións, e unha estrada moi transitada e pódese da-la volta nalgunha das entradas 

das rúas ou na rotonda do Carril, pero os veciños pídennos facer  iso e hai que apoialos. 

Non se debería mesturar este tema coa semaforización que pagou a empresa Lantero , 

pois a entrada e saída de camións desa factoría está regulada. 

 Intervén o Sr. Fole Díaz sinalando que é unha avenida con moitos problemas e 

moitas entradas  á praia e non cre que a Consellería establecese esta medida por 

capricho e propón que se faga un estudio global da rúa pola Policía Local. 

 Intervén o Sr. Rivera Mallo dicindo que coñecen  a demanda dos veciños , polo 

que apoian a moción. 

 Contesta o Sr. Alcalde que recollendo esa proposta a Policía Local fará un estudio 

do estado do tráfico, e con este engadido pódese aproba-la moción. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: 

 1º.- Aproba-la Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG sobre 

recuperación do sistema de acceso ós garaxes da Avenida de Rosalía de Castro, 

modificado polo CPTOPV, tal e como se describe nos antecedentes deste acordo. 

 2º.- Que pola Policía Local se realice un estudio do tráfico da Avda. Rosalía de 

Castro.-  

 

28.- MOCIÓN PRESENTADA POLO B.N.G. SOBRE DISOLUCIÓN FORMAL DO 

FORO PARA O DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO DE VILAGARCÍA DE AROUSA.- 

Pola Sra. Secretaria dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de 

Emprego, Comercio, Industria e Turismo, en sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, 

do seguinte teor: 

 

“O Concello de Vilagarcía de Arousa, en sesión plenaria de carácter extraordinario 

celebrada o 20 de maio de 1999, entre outros asuntos, acordou a ratificación dos 
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Estatutos do Foro para o Desenvolvemento Económico de Vilagarcía de Arousa; 

aprobados con anterioridade pola Comisión Municipal de Goberno de data 26 de abril do 

mesmo ano. 

Da traxectoria seguida polo funcionamento do Foro, resulta  manifesta a súa 

inoperancia; ademais do incumprimento do artigo 10 que fixa a frecuencia de reunións 

da Asemblea en pleno, máximo órgano dirixente desta organización de peculiar “natureza 

xurídica ... constituída polo acordo e consenso que une ás institucións que o configuran” 

(Art.5) 

O Pleno da Corporación, celebrado o pasado 17 de xullo de 2003, non acordou 

designar representación  do Concello no referido Foro. 

É por isto que, o Grupo Municipal do B.N.G., propón que polo Pleno da 

Corporación se adopte o seguinte acordo: 

 Considerar que o denominado “Foro para o Desenvolvemento Económico de 

Vilagarcía de Arousa”, pola situación de inoperancia no que se atopa dende hai xa varios 

anos, debe considerarse disolto “de facto”, e, en todo caso, o Concello de Vilagarcía 

asume o firme compromiso de impulsa-lo Consello Económico e Social como órgano 

consultivo e de participación das institucións e dos axentes económicos e sociais. 

 

 Por dous votos a favor dos concelleiros do B.N.G, e oito abstencións, dos 

concelleiros do P.S. de G-PSOE, P.P., IIVIL e Grupo Mixto (EU-IU), que reservan para o 

Pleno o sentido do seu voto, a Comisión dictamina favorablemente a devandita Moción.” 

 

 Toma a palabra o Sr. Castro Ratón  dicindo que dalgunha maneira existe un lobby, 

pero no inicio xa se dixo que estaba falto da presencia das forzas sociais e nunca chegou 

a funcionar. Dende o Concello débese tomar este acordo e trasladalo ás organizacións 

que o compoñen, admitindo tamén propostas alternativas á moción. 

 Intervén o Sr. Paz Arias indicando que o BNG expresa as dúbidas sobre este ente 

que nunca funcionou, no Pleno anterior non se propuxo nomeamento de representante 

municipal, as cousas teñen un fin e hai que darlle vida ó Consello Económico e Social, 

onde están representadas tódalas forzas sociais, non obstante presenta a emenda 

seguinte: 

“O Concello de Vilagarcía de Arousa renuncia á  súa participación no denominado 

“Foro para o Desenvolvemento Económico de Vilagarcía de Arousa” e asume o firme 
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compromiso de impulsa-lo Consello Municipal Económico e Social, como órgano 

consultivo e de participación das institucións e dos axentes económicos e sociais, así 

como reforma-lo seu regulamento para dar cabida nel a tódalas organizacións existentes 

na actualidade”. Vilagarcía de Arousa, 30 de xullo de 2003.”  

 Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que o seu grupo cre que o Foro debería 

ter outra composición  e opuxéronse á súa creación por ese motivo, xa que, non 

formaban parte del os sindicatos. 

 Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que non ven razón para que se disolva o Foro, 

pois promove expectativas ou ideas para Vilagarcía e non ten que ser incompatible co 

CES 

 Toma a palabra o  Sr. Rivera Mallo dicindo que o seu grupo cre e asume a filosofía 

da moción en canto a impulsa-lo CES, o Foro foi creado por unha mente privilexiada pero 

fracasou. 

 Intervén o Sr. Castro Ratón sinalando que aceptan a emenda do voceiro do P.S. 

de G-PSOE 

 Contesta o Sr. Alcalde que o seu grupo na primeira reunión do Foro pediu que 

entraran os sindicatos. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la  Moción presentada polo grupo municipal do BNG,  sobre a 

disolución formal do Foro para o Desenvolvemento Económico de Vilagarcía de Arousa, 

modificada pola emenda presentada, , é dicir, adoptouse o seguinte acordo: 

“O Concello de Vilagarcía de Arousa renuncia á  súa participación no denominado 

“Foro para o Desenvolvemento Económico de Vilagarcía de Arousa” e asume o firme 

compromiso de impulsa-lo Consello Municipal Económico e Social, como órgano 

consultivo e de participación das institucións e dos axentes económicos e sociais, así 

como reforma-lo seu regulamento para dar cabida nel a tódalas organizacións existentes 

na actualidade”. 

 

Neste momento, sendo as vinteunha horas e corenta e cinco minutos, incorpórase 

á sesión a Sra. Araújo Rey. 
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29.- MOCIÓN PRESENTADA POR EU-IU SOBRE A ELABORACIÓN DUN PLANO 

MUNICIPAL INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.- Pola Sra. Secretaria 

dáse lectura ó dictame emitido pola Comisión Informativa de Educación, Cultura e 

Deportes, en sesión celebrada o día 28 de xullo de 2003, do seguinte teor: 

  

 “Unha vez máis vémonos nestas datas abocadas a contabilizar unha nova víctima 

por violencia de xénero, esta vez, unha veciña do Concello de Lalín. 

 A violencia de xénero é unha lacra social, impropia de sociedades democráticas, 

que necesita dun amplo consenso social para erradica-la súa presencia na nosa vida cotiá 

 Este ano levamos 45 mulleres mortas no Estado español, das cales un 32 % xa 

denunciaran ó agresor con anterioridade, pero os xuíces decretaran só medidas 

cautelares nun tercio dos casos, sendo o seu incumprimento por parte do agresor, en boa 

parte dos casos, unha constante ante a falla de vixilancia e medidas adecuadas para que 

se cumpran. 

 O 40% das denuncias por maltrato arquívanse, do resto, un 75% das sentencias 

son absolutorias para o maltratados, e das poucas condenas que se alcanzan, 8 de cada 

10, non levan máis pena que pagar unha multa de 6 € ó día. 

 É por isto que o Grupo Municipal de EU-IU, solicita ó Pleno da Corporación 

Municipal que tome o seguinte acordo: 

 

 1º.- Elaborar un Plano Municipal Integral contra a Violencia de Xénero 

 

 Por un voto a favor do Concelleiro de EU-IU, e nove abstencións, dos concelleiros 

do P.S. de G-PSOE, P.P., B.N.G. e IVIL, que reservan para o Pleno o sentido do seu voto, 

a Comisión dictamina favorablemente a Moción presentada por EU-IU sobre a Violencia 

de Xénero.” 

 

 Toma a palabra  o Sr. Fajardo Recouso considerando que debe elaborarse un 

Plano Municipal contra a Violencia de Xénero con un eixo educativo para atende-las 

necesidades do colectivo, hoxe os sindicatos teñen en conta nos convenios colectivos as 

políticas de xénero.  

 Intervén a Sra. Hierro Lorenzo dicindo que existe un Consello Local da Muller e 

pídelle que antes pase a Moción por ese órgano porque alí están representadas tódalas 
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asociacións de mulleres e outros colectivos. Asumen a moción pero pasa agora das 

cincuenta mulleres mortas. Un plano integral debe abarcar varios eidos, político, social, 

etc., e os obxectivos do Consello Local da Muller son entre outros, elaborar un plano de 

Igualdade, e cando estea nomeada a xente que compón o Consello Local da Muller, ese 

tema está pendente na carteira de traballo, e propón unha emenda: 

 “O Pleno do Concello insta ós grupos políticos do Parlamento Español para que, á 

meirande brevidade posible, consensúen, presenten e aproben no Congreso e no Senado, 

unha Lei Integral contra a Violencia de Xénero, tal e como solicitan os diversos colectivos 

de mulleres do Estado. Vilagarcía de Arousa, 30 de xullo de 2003.” 

 Intervén o Sr. Rico Taboada indicando que fan a proposta de traslada-la moción 

de EU-IU ó Consello Local da Muller para que logo o Pleno decida. En outubro 

presentouse polo BNG unha moción similar e pediuse que fora ó Consello Local da Muller 

e non volveu ó Pleno, é dicir, non foi resolta. Considera que é posible elaborar un Plano á 

medida deste concello. 

 Intervén o Sr. Fole Díaz  dicindo que o P.P. pediu unha Casa de Acollida e outras 

propostas, hoxe aprobouse unha lei para as mulleres maltratadas e está de acordo que o 

plano de acción debería ter como base a lei hoxe aprobada. 

 Intervén o Sr. Rivera Mallo indicando que  rexeitan a violencia e están de acordo 

coa proposta do P.S. de G-PSOE. 

 Intervén o Sr. Fajardo Recouso sinalando que as políticas de muller deben 

debaterse no Pleno, non só no Consello Local da Muller, pois noutros concellos xa se 

aprobaron uns planos, como en Vigo, Ferrol, etc. Acepta a proposta do B.N.G. pero non a 

do P.S. de G_PSOE. 

 Contesta o Sr. Alcalde que as propostas do B.N.G. e do P.S. de G-PSOE non son 

incompatibles, polo que propón se asuman ambas. 

 O Sr. Fajardo Recouso acepta ambos cambios. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE: Aproba-la  Moción presentada por EU-IU sobre a Violencia de Xénero 

coas modificacións introducidas polo P.S. de G-PSOE e BNG, é dicir, adoptouse o seguinte 

acordo: 
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1º.- O Pleno do Concello insta ós grupos políticos do Parlamento Español para 

que, á meirande brevidade posible, consensúen, presenten e aproben no Congreso e no 

Senado, unha Lei Integral contra a Violencia de Xénero, tal e como solicitan os diversos 

colectivos de mulleres do Estado. Vilagarcía de Arousa, 30 de xullo de 2003. 

2º.- O Pleno do Concello insta ó Consello Local da Muller para que elabore un 

Plano de Igualdade dentro das competencias municipais, que contribua a erradicación da 

violencia de xénero. 

 

30.-  INTERPELACIÓNS 

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

 

PREVISIÓN DE RECOÑECEMENTO DOS GASTOS REALIZADOS “FÓRA DO 

PRESUPOSTO”, PENDENTES DE PAGO 

 

Conforme co procedemento de aprobación da Conta Xeral, establecido pola Lei 

Reguladora das Facendas Locais,  e denantes de somete-la ó Pleno para súa aprobación, 

xa fóra do prazo establecido ven de presentarse á Comisión Especial de Contas  

(Comisión informativa de Réxime Interior, Facenda, Patrimonio e Contas)  a Conta Xeral 

do Concello e da Fundación de Deportes do ano 2002, para dictame e posterior 

exposición ó público, trámite previo á aprobación polo Pleno. 

A Conta Xeral da Corporación é un documento básico, en principio suficiente, na 

función fiscalizadora da execución e liquidación do presuposto. As cifras que expresa 

limítanse ó presuposto ordinario (pechado).  

Sen embargo, a traxectoria histórica de gasto seguida polo Concello de Vilagarcía 

na adquisición de bens e servicios, indica que se realizan anualmente “gastos fóra do 

presuposto” en contía que se sitúan entre  350.000 e 600.000 euros, aproximadamente, 

ó ano. Para o seu pago recórrese ó “recoñecemento extraxudicial de créditos”, polo Pleno 

da Corporación; sempre en exercicios posteriores ó que se contraeu a débeda.  

A documentación contable informada á Comisión Especial de Contas, carece de 

indicación das cifras que cuantifiquen o total de “gastos fóra de presuposto” contraída 

polo Concello no transcorrer do exercicio pasado; e, tamén, a aínda pendente de outros 

anteriores.  
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Por todo isto, considerando que o coñecemento da débeda real que ten asumida a 

Corporación é básico para función política fiscalizadora, o Grupo Municipal do BNG 

efectúa a seguinte 

 

INTERPELACIÓN : 

 

1) ¿ A canto ascenden os “créditos sen recoñecer”, contraídos no ano 2002?; e, tamén, 

¿Cal é a contía correspondente ó ano 2001 e, nalgún caso, mesmo anteriores? 

2)  ¿ Cando se vai propoñer, para aprobación polo Pleno, o “recoñecemento extraxudicial 

de créditos” dos exercicios antes citados? 

 3)  ¿ Que fórmula de financiamento se vai adoptar para o seu pago? 

 

Polo Sr. Alcalde respóndese o seguinte: 

 

No ano 2001 e 2002 os créditos sen recoñecer non superan os 600.000 €. 

No mes de setembro ou outubro traeranse ó Pleno e nese momento discutirase a fórmula 

de financiamento. 

 

Neste momento, sendo as vintedúas horas e cinco minutos marcha da sesión o Sr. Rivera 

Mallo. 

 

MOCIÓN URXENTE 

 

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

coñecemento da Corporación a Moción urxente,  non incluída na Orde do día que 

acompañaba á convocatoria da sesión, seguinte: 

 

 Polo Sr. Alcalde dáse lectura á Moción seguinte: 

 

 

 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS PROCEDENTES DE DISTINTAS 

ESPECIES DE ALGAS DA ZONA INTERMAREAL NAS PRAIAS DA CONCHA E COMPOSTELA 
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EN COLABORACIÓN COA AGRUPACIÓN DE MARISCADORAS A PÉ DA CONFRARÍA DO 

CARRIL. 

 

 D. Juan Manuel Fajardo Recouso, como voceiro do Grupo Municipal de EU-IU, no 

Concello de Vilagarcía, e ó abeiro do disposto no regulamento Orgánico de 

Funcionamento, presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta Moción, en base ós 

seguintes motivos: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 En sesión  da Comisión Municipal de Goberno do 9 de xuño de 2003, apdo. 3, 

asuntos de Persoal, acórdase solicitar ó Instituto Nacional de Emprego subvención para a 

contratación de 1 capataz e 7 peóns durante os meses de xullo a setembro. 

 Plantéxase, especialmente neses meses de verán, mante-las citadas praias nas 

mellores condicións posibles, tanto de limpeza dos areais coma as infraestructuras e 

accesos, coidando especialmente a calidade da auga, requisito este último “calidade da 

auga excepcional”, básico para conqueri-la “bandeira azul”. 

 Nos meses de verán co aumento da temperatura da auga, a proliferación de 

distintas especies de algas vese multiplicada. A acumulación destes residuos na zona 

intermareal do baño presenta problemas no só pola incomodidade que supón para os 

bañistas, senón tamén pola repercusión negativa na calidade microbiolóxica da auga. 

Consecuencia desa acumulación prodúcese a posterior putrefacción, provocando un 

importante incremento de bacterias patóxenas asociadas ós residuos orgánicos que 

provocan a aparición de malos olores nunha zona lúdica de vital importancia para o noso 

Concello. 

 

 Todo isto, trae por unha parte como consecuencia a diminución da calidade da 

auga e por outra banda a diminución da productividade marisqueira da zona. 

 

 É  por isto que o Grupo Municipal de EU-IU, solicita ó Pleno da Corporación 

Municipal que tome o seguinte acordo: 

 

48 



 

   
 

 

 1.- Elaborar un plano de colaboración entre o Concello e a Asociación de 

mariscadores a pé, da Confraría do Carril, baseado nas seguintes consideracións: 

 

- Que as máquinas, equipos de persoal de limpeza municipal procedan á 

recollida dos residuos depositados na area polos/as mariscadores/as. 

- Para iso establecerase un calendario mensual de limpeza que permita 

coordina-los labores de limpeza e extracción por ambas partes. 

- Facilitar á  agrupación os permisos necesarios para acceder ó areal cos medios 

necesarios para extrae-lo residuo no suposto de imposibilidade de retirada por 

parte dos operarios municipais. 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE:  Declarar de urxencia a  devandita moción  

 

Toma a palabra o Sr. Fajardo Recouso  indicando que había problemas á hora de 

retira-las algas do areal e debe axudarse a un sector productivo como este, e que sexa 

algo sostido durante o tempo, dous ou tres días ó mes. 

Intervén o Sr.Paz Arias sinalando que xa existe un acordo coas mariscadoras e 

Confraría do Carril , sobre o acceso das máquinas para recoller  nos contedores as algas. 

Xa está funcionando non hai moito tempo. Non ten obxecto aproba-la Moción pero parece 

que subxace 2 categorías de cidadáns, estes señores non pagan e tódolos demais pagan 

e baixan o lixo. 

Intervén o Sr. Diéguez Pazos dicindo que están a favor das mariscadoras e 

parécelles ben a Moción. 

Intervén o Sr. Fole Díaz manifestando que están a favor da Moción e alégranse 

que estea funcionando e se eliminen as disputas entre bañistas e mariscadoras. 

Intervén o Sr. Castro Ratón para pedir que se leven con rigor os compromisos 

acadados, pois apoian ás mariscadoras en todo momento. 

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que están de acordo coa elaboración dun plano, 

pero non que o teña que face-lo persoal de limpeza municipal, pois agora elas están 

colaborando e aportando medios, por iso pide que quede o acordo de “Elaborar un plano 
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de colaboración entre o Concello e a Asociación de mariscadores a pé da confraría do 

Carril, e que teña carácter institucional e permanente” 

 

VOTACIÓN E ACORDO.-  Por unanimidade dos señores concelleiros presentes 

  

ACÓRDASE:  Aproba-la  Moción presentada por EU-IU sobre a eliminación de residuos 

orgánicos procedentes de distintas especies de algas da zona intermareal nas praias da 

Concha e Compostela coa modificación proposta polo Sr. Alcalde, é dicir, adoptouse o 

seguinte acordo:  

 1º.- Elaborar un plano de colaboración entre o Concello e a Asociación de 

mariscadores a pé da confraría do Carril, e que teña carácter institucional e permanente. 

2º.- Establecer un calendario mensual de limpeza que permita coordina-los 

labores de limpeza e extracción por ambas partes. 

3º.- Facilitar á  agrupación os permisos necesarios para acceder ó areal cos 

medios necesarios para extrae-lo residuo no suposto de imposibilidade de retirada 

por parte dos operarios municipais. 

 

 

31.-  ROGOS E PREGUNTAS 

 

Polo Sr. Castro Ratón, formúlanse os seguintes Rogos e preguntas: 

 

Na rotonda do Rial  debe terse en conta a situación que se produce ós veciños de 

A Fontiña xa que non poden cruzar para Vilanova e o acceso á Avda. de Vilanova está 

difícil porque aparcan os vehículos da obra da Vía Rápida. A rotonda altera o fluxo do río 

Leiras, polo que roga ó Concelleiro de Tráfico que estudie a liña continúa que se trazou, e 

deben construírse beirarrúas e estudiarse polos técnicos as augas do río Leiras. Os 

veciños do contorno  ían ás súas casas andando a miúdo e  debe presentárselle á 

CPTOPV unha proposta de pasarela aérea. 

Contesta o Sr. Alcalde que as beirarrúas, a sinalización e demais solicitaranse á 

CPTOPV. 

Pregunta o Sr. Castro Ratón que se sabe da subsede do parque de bombeiros e a 

súa entrada en funcionamento, 

50 



 

   
 

 

51 

O Sr. Alcalde contesta que será neste mesmo ano. 

O Sr. Castro Ratón pregunta por unha interpelación que quedou pendente de 

contestar na anterior lexislatura. 

Contesta o Sr. Alcalde que a traerá o próximo Pleno. 

O Sr. Castro Ratón di que  debe darse solución ós peóns e ós vehículos na baixada 

de Trabanca Sardiñeira, cando chove.  

Contesta o Sr. Alcalde que se estudiará. 

 

Por parte dos veciños asistentes á sesión non se formulan rogos e preguntas 

 

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

sendo as vintedúas horas e trinta minutos, da que se estende a presente acta, e eu como 

Secretaria dou fe. 
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