
 

ACTA  2014-11 
PRIMEIRA CONVOCATORIA 

PLENO EXTRAORDINARIO 
26 de Xuño de 2015 

 
Lugar 

SALON DE PLENOS DO CONCELLO 
Hora de Inicio 

 
Hora de Finalización 

 
 

Presidente: VICENTE GÓMEZ GARCÍA 
Secretario: DOMINGO MARTÍNEZ LÓPEZ 
Interventor: DOMINGO MARTÍNEZ LÓPEZ 

 
MEMBROS ASISTENTES 

AMÉRICO SANTIAGO SILVA 
DANIEL DE DIOS MANSO 

JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 
MANUEL PEREZ ARAUJO 

RAMÓN CAÑIZO MONTERO 
 

MEMBROS AUSENTES 

CARLOS ROMERO MARTINEZ 
LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ 

MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 
 
Pola presidencia declárase aberta a sesión e, en relación cos asuntos previstos na orde do día da 
mesma adóptanse os seguintes:                 
 

A C O R D O S : 
 

LECTURA DA ACTA ANTERIOR E A SUA APROBACIÓN, SE PROCEDE. 

 

Polo SR. Presidente ábrese a sesión e polo Sr. Secretario dase lectura á acta da 
última sesión celebrada, que foi aprobada. 
 

PERIODICIDADE DAS SESIÓNS ORDINARIAS DO PLENO 

 

Pola Presidencia e dando cumprimento ó disposto no art. 38 a) do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais (ROF), e de 
conformidade co exposto no art. 210.2 a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia (LALG), e art. 46-2 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases 
de Réxime Local (LRBRL), coa nova redacción dada pola Lei 11/1999, do 21 de abril, 
proponse ó Pleno que a periodicidade das reunións dos Plenos Ordinarios sexa os Primeiros 
xoves do mes, cada 3 meses, ás 12:00 h., nos meses de Setembro, Decembro,  Marzo e 
Xuño. 
Polo PP propónse  que se  celebren cada 2 meses. 
 



Posta a votación dita proposta, é aprobada por: 
 5 votos a favor do PSdeG-PSOE. 
1 voto en contra do PP. 
 

CREACIÓN E COMPOSICIÓN DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE ESPECIAL DE 
CONTAS 

 

Ó  abeiro do disposto no art. 38 b) do ROF e de conformidade co disposto no art. 124.1 do 
devandito Regulamento, pola Presidencia ponse de manifesto que de conformidade cos arts. 
116 da LRBRL; 193 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora das facendas locais 
(LFL); 66 da LALG e 127 do ROF é de existencia preceptiva a devandita Comisión 
Especial de Contas e por conseguinte é necesario determina-la súa creación así como a 
composición da mesma, e esta Alcaldía  propón que a súa composición sexa do seguinte 
xeito: o Alcalde como Presidente nato da mesma e un membro de cada grupo político, ó 
abeiro do disposto no art. 66.2 in fine da LALG, en relación ós membros de cada grupo 
político presentes no Pleno, propoñéndose  por conseguinte a seguinte composición: 

- Polo PsdeG-PSOE :  Vicente Gómez Garcia. 
 María del Mar Valle Alvarez 
 
  

 Polo PP : Manuel Pérez Araujo. 
 

 

CREACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

 

. Ó abeiro do disposto no art. 59.2 b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia (LALG), e art. 20.1 b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases 
do réxime local (LRBRL), coa nova redacción dada pola Lei 11/1999, do 21 de abril, esta 
Alcaldía propón ó Pleno a creación da Xunta de Goberno Local,  que aínda sendo 
facultativa neste Concello de Castrelo do Val a considera imprescindible por ser necesaria 
administrativamente e todo elo ó abeiro do disposto nos arts. 59.2 b) da LALG; 20.1 b) da 
LRBRL e 35.2 d) do ROF. 
 

Posta a votación a presente proposta, é aprobada por Unanimidade dos asistentes. 

 

DAR CONTA DOS ESCRITOS RELATIVOS Á CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS 
DA CORPORACIÓN E DOS SEUS VOCEIROS. 

 

Pola Presidencia dase lectura ós escritos de constitución dos diferentes grupos políticos 
constituidos nesta Corporación, ó abeiro do disposto  nos arts. 74 e 75 da Lei 5/1997, do 
22 de xullo, de Administración  local de Galicia; 23 e 24 do ROF, que son os seguintes: 
 
. Polo PsdeG-PSOE, noméase Voceiro a Dª  María del Mar  Valle Alvarez, e Suplente a 
D. Xosé Lois Santiago Rodriguez. 



 
. Polo Partido Popular, noméase Voceiro : D.  Manuel  Pérez  Araujo e suplente  D. Luis 
Roberto Rodríguez González. 
. 
 

NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS 
QUE SEXAN COMPETENCIA DO PLENO. 

 

Polo Alcalde  fanse as seguintes propostas para o nomeamento dos representantes do 
Concello de Castrelo do Val nos seguintes órganos colexiados: 
 
 
 

 MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE VERIN. 
- D. Vicente Gómez Garcia 
- Dª Maria del Mar Valle Alvarez 

 
 

 PADROADO DA FUNDACIÓN PARA PROTECCIÓN DE 
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DA COMARCA DE VERIN. 

- Dª Maria del Mar Valle Alvarez. 
-  
 CONSORCIO PARA O SERVICIO CONTRAINCENDIOS E DE 

SALVAMENTO DA COMARCA DE VERIN. 
 

- D. Vicente Gómez  Garcia, Alcalde,  ou Concelleiro no que delegue. 
 

 FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONS E MUNICIPIOS CON 
CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS. 

- D. Vicente  Gómez  Garcia, Alcalde ou  Concelleiro no que delegue. 
 
 

 FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS  (FEGAMP) 
- D. Vicente Gómez  Garcia. Alcalde, ou Concelleiro no que delegue 

 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEMP). 
- D. Vicente Gómez Garcia. ou Concelleiro no que delegue 

 
 CONSELLO ESCOLAR DO C.E.I.P. DE CASTRELO DO VAL 
- D. Xosé Lois Santiago Rodríguez 
 

x 
COMISION DE SEGUIMENTO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. 
- D. Vicente Gómez  Garcia. ou Concelleiro no que delegue 
-  

 



 COMISION DE SEGUIMENTO DO CONVENIO COA DIRECCIÓN 
XERAL DO CATASTRO. 

- D. Vicente Gómez  Garcia. 
- D. Domingo Martinez  López. 

 

Posta a votación dita proposta,  é aprobada por: 

5 votos a favor do Psde G-PSOE 

1 voto en contra do PP. 

 

COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DO ALCALDE-PRESIDENTE EN MATERIA DE 
NOMEAMENTO DE TENIENTES DE ALCALDE, MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL, PRESIDENTES DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS E DELEGACIÓNS DA 
ALCALDÍA. 

 

DECRETO.-  
Don Vicente Gómez Garcia,   Alcalde Presidente do Concello de Castrelo do Val, en uso 
das competencias que a vixente normativa de réxime local: arts. 61.2 e 63 da Lei 5/1997, do 
22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALG); arts. 21.2 e 23.3 da Lei 7/1985, 
do 2 de abril, reguladora das bases  de réxime local (LRBRL) e arts. 41.3; 46.1 do 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF 
e RX das EE.LL.), me outorgan. 
 
 VEÑO EN RESOLVER: 
 
 Primeiro.- Nomear como Tenientes de Alcalde deste Concello de Castrelo do Val, 
ós seguintes Concelleiros e pola orde indicada: 
 
 1º Teniente de Alcalde: Dª Maria del Mar Valle Alvarez. 
 2º Teniente de Alcalde: D. Xosé Lois Santiago Rodriguez. 
 3º Teniente de Alcalde: D. Ramón Cañizo Montero 
 
Notifiqueselle persoalmente ós nomeados, ós efectos oportunos e publíquese no Boletín 
Oficial da Provincia de Ourense para xeral coñecemento. 
 
 Mándao e asínao o sr. Alcalde-Presidente  en Castrelo do Val, a  vintedous de 
xuño de dous mil quince. 
  
 
DECRETO.- 
 
 En uso das competencias do art. 23.1 da Lei 7/85, resolvo: 
 
1º.-  nomear Membros da Xunta de Goberno Local,  os seguintes Concelleiros: 
 



- D. Vicente Gomez Garcia. 
- Dª Maria del Mar Valle Alvarez 
- D. Xosé Lois Santiago Rodriguez 
- D. Ramón Cañizo Montero 

 
2º.- Comunica-la presente resolución ós interesados. 
 
Mandao e asínao o Sr. Alcalde,  en Castrelo do Val, a  vintedous de xuño de dous mil 
quince.. 

 
 

DECRETO.-  
 

 No uso das atribucións que me confire o  art. 21.1.c da Lei  7/85 acordo nomear  
Presidente das Comisións Informativas os seguintes Concelleiros: 

 
- Presidente da Comisión Especial de Contas: D. Vicente Gómez Garcia. 
- Presidente da Xunta de Goberno Local: D. Vicente Gómez  Garcia. 

 
Comunica-la presente resolución ós interesados. 
 
Mándao e asínao o Sr. Alcalde en Castrelo do Val, a    vintedous de xuño de dous mil 
quince  , do que eu, Secretario, dou fe. 

 
 

DECRETO.-  
 
No uso das atribucións que me confiren os artigos 43, 46, 52 e 112 do Regulamento de 
Organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real 
decreto 2568/1986, do 28 de novembro, resolvo: 

Primeiro.- Efectua-las delegacións de servicios que de seguido se indican a favor  
dos seguinte sconcelleiros-delegados: 

 
- Economía e Facenda, Interior, Participación cidadá, Servizos Sociais :  Maria 

del Mar Valle Alvarez. 
Ademais destas competencias, deléganse nesta Concelleira, as seguintes:  

1. A programación das políticas municipais nas materias da sua competencia, así como 
a representación da área ou Concellalía da que é titular, a dirección dos servizos 
podendo a estes efectos dictar instrucións xerais sobre o seu funcionamento, 
inspecionalos e impulsalos na sua actuación. 

2. Formular propostas de actuación a calquera dos órganos municipais, en relación coa 
materia, asuntos e servizos propios. 

3. Seguimento da execución e facer cumprir os acordos do Concello en relación cos 
servizos, asuntos e materias propias. 

4. Formular ó Alcalde a proposta de gastos a considerar ós proxectos do Orzamento 
xeral para cada exercicio, en relación con aqueles que se refiran ós servizos, 
inversión e iniciativas relativas á Área e prestar o seu asesoramento e colaboración 



en relación coa formulación do Orzamento Xeral da Corporación e os seus 
Organismos Autónomos. 

5. Representar ó Concello nos actos que correspondan a esta área, cando nos estivera 
presente o Alcalde. 

6. Presidir as Mesas de Contratación, que por razón de materia, correspondan á Área. 
7. Requirimento ós interesados nun expediente para que aporten documentación que 

sexa preceptiva en orde á tramitación de calquera expediente municipal, así como 
de informe ou realización de outras actuacións dos servizos e persoal municipal, que 
deban de incorporarse ós mesmos, nas materias propias da Área. 

8. Exposición ó público de  expedientes municipais cando este trámite veña esixido 
polas normas xerais de procedemento ou específicas aplicables, remisión de 
anuncios a Boletíns Oficiais,  Diarios e en xeral medios de comunicación, así como 
que se fixe no Taboleiro de Edictos da Corporación os mencionados anuncios, nas 
materias propias da Área. 

9. Expedición e sinatura dos oficios de remisión a outras Administracións Públicas, 
entidades e particulares de documentación, expedientes e as suas copias,  
notificacións, ordes, comunicación, resolución e calquera outras actuacións ou 
documentación que deban remitirse con oficios, nas materias propias da Área. 

10. Resolver,  mediante actos administrativos que afecten a terceiros, sobre as materias 
comprendidas nesta Área, delegando tamén a sinatura das mesmas. 

11. Resolver os recursos de reposición interpostos contra os actos emanados en virtude 
da delegación, delegando igualmente a sinatura dos mesmos. 

12. Visto e prace das certificacións expedidas  polos funcionarios municipais con 
facultades certificantes e de fe pública nas materias da sua respectiva Área. 
 
- Educación, Cultura e Festexos: Xosé Lois Santiago Rodriguez. 
- Medio Rural: Ramón Cañizo Montero. 

Delegar no Concelleiro D. Américo Santiago Silva  A Área de Medio Ambiente (que 
engloba o seguimento da Recollida de lixo e Selectivos). 

 
Ámbito dos asuntos a que se refire a delegación de facultades que se delegan. 

- Asistencia permanente ó alcalde no exercicio das atribucións que lle 
correspondan que teñan que ver coas actividades que desenvolva a delegación 
que se dixo. 

- Realización de propostas concretas para levar a cabo a xestión das actividades e 
asuntos da delegación, sen prexuizo de que, en todo caso, as facultades de 
resolución e adopción de actos administrativos nas devanditas materias 
correspondan sempre ós órganos competentes da corporación. 

- Formular proposts de gastos para a xestión das actividades da delegación. 
 
As funcións que non se delegaron expresamente nos tres parágrafos anteriores seguen a 
corresponder ó Alcalde. 
 
Vixencia da delegación: desde a data da presente resolución ata a extinción do mandato da 
actual corporación ou a da que se revogue por outra posterior, sen prexuizo da súa 
notificación ó concelleiro-delegado e a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 
 



Mándao  e asínao  o Sr. Alcalde en Castrelo do  Val a vintedous de xuño de dous mil 
quince, do que eu, Secretario, dou fe. 
 
O  Alcalde           

         

 

DELEGACIÓNS DO PLENO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

 

Polo sr. Alcalde  proponse a delegación de competencias na Xunta de Goberno Local, 
conforme o recollido no art. 22 da Lei 7/85,  modificado pola Lei 11/99. 
 
PROPOSTA: 
 Delegar na Xunta de Goberno Local, as seguintes atribucións: 
 
1º) Art. 22.2.j   “ O exercicio das accións xudiciais e administrativas, e a defensa da 
Corporación en materia de competencias plenarias”. 
 
2º)  Art. 22.2.k. “A declaración de lesividade dos actos do Concello. 
 
 
3º) Art. 22.2.ñ  “ A aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente 
para a sua contratación e concesión, e cando aínda non estéan previstos nos presupostos,  
 
 
4º) Art. 22.2.q. As demais que expresamente lle confiran as Leis. 
 

Posta a votación a presente proposta, é aprobada por Unanimidade dos asistentes. 

 

DEDICACIÓN PARCIAL DA CONCELLEIRA MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 

 

Unha vez constituido  o novo Concello resultante das Eleccións Locais 
convocadas mediante Real Decreto 233/2015, do 30 de marzo e determinado o 
novo Cartapacio Municipal, resulta indispensable proceder ó establecemento do 
réxime de dedicación dos membros electos desta Corporación, especialmente 
tendo en conta as delegacións efectuadas pola Alcaldía, a través do Decreto de 
data 22 de xuño de 2015, así como o seu réxime de retribucións e indemnizacións. 
 
De conformidade co disposto no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, REguladora 
das Bases de Réxime Local, segundo a nova redación introducida pola Lei 
14/2000, do 29 de decembro, en concordancia co artigo 13 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado 
por REal Decreto  2568/1986, do 28 de novembro, os membros das Corporacións 
Locais teñen dereito  a percibir retribucións polo exercicio dos seus cargos cando 
os desempeñen en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, así como a percibir 



indemnizacións na contía e condicións que estableza o Pleno da Corporación, en 
concepto de asistencias pola concurrencia efectiva ás sesións dos órganos 
colexiados dos cales formen parte, incluidos os Organismos Autónomos, así como 
a ser indemnizados polos gastos realizados no exercicio do cargo. 
 
Segundo o previsto nos artigos 23 e seguintes do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, os Grupos Políticos Municipais teñen 
dereito a dispoñer de unha infraestructura mínima de medios materiais e persoais 
para o exercicio do cargo, o que, antendidas as posibilidades funcionais deste 
Concello, e á vista do que dispón o argigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime local, na nova redación introducida pola Lei 
57/2003, do 16 de decembro, requre asiñar unha dotación económica de carácter 
mensual, que conterá un compoñente fixo, idéntico para tódolos grupos, e outro 
variable en función do seu número de membros, que non se poderá destinar por 
estes ó pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ó servizo do Concello, 
nin á adquisición de bens que podan consittuir activos fixos de carácter 
patrimonial. 
 
Por todo o esposto, a Alcaldía, en uso das atribucións que legalmente tén 
conferidas, propón ó Pleno do Concello a adopción dos seguintes 
 
ACORDOS 
 
Primeiro.- Establecer que o membro da Corporación que a continuación se 
relaciona exercerá o seu cargo no réxime de dedicación que se detalla, a partir do 
momento no que se realice a modificación de créditos necesaria. 
 

NOME E APELIDOS RÉXIME DE DEDICACIÓN 

MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ PARCIAL 

 
 
Segundo.- Establecer a favor dos membros da Corporación que desempeñen as 
suas funcións en réxime de dedicación parcial as retribucións que a continuación 
se relacionan, as cales se percibirán en catorce pagas, doce correspondentes ás 
diferentes mensualidades do ano e as duas restantes  correspondentes ás 
mensualidades de xuño e decembro, e dalos de alta no Réxime Xeral da 
Seguridade Social: 
 

CONCELLEIRA FUNCIONS RETRIBUCIONS 
ANUAIS BRUTAS 

María del Mar Valle Alvarez As acordadas por Decreto do 
Alcalde, e aprobadas no punto 
7 do pleno  do 26/06/15 

7.000,00  

 



A percepción destas retribucións levará inherente o exercicio das funcións 
amnteriormente detalladas e unha presencia efectiva mínima no Concello de 30 
horas semanais, sendo compatible co exercicio de outras actividades retribuidas, 
públicas ou privadas, nos termos previstos polo artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, REguladora das Bases do Réxime Local, en concordancia co disposto na Lei 
53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ó servizo da 
Administración Pública. 
 
Terceiro.- Cos mesmos efectos, establecer a favor dos membros da Corporación o 
réxime de indemnizacións seguinte: 
 
  -    Por asistencias a Plenos de la Corporación:   60 € 

- Por asistencias a Comisiones de Gobierno:    60 €. 
- Por asistencias a Comisiones Informativas:    60 €. 
- Por asistencias a C. Especial de Cuentas :     60 € 
- Por asistencias a Reunión de Portavoces:    60 € 
- Por asistencia a Mesas de Contratación:    60 € 
- Por asistencia a Reunión Alcalde-Concejales-Deleg. 60 € 
- Por asistencia a otros Organos de Representación:  60 €. 

 

El Presidente de cada Órgano Municipal percibirá 260 €. 
 
Cuarto.- Notificar este acordo ós Portavoces dos diferentes Grupos Políticos 
Municipais e a tódolos Concelleiros, siñificándolles a aqueles que foron desiñados 
para desempeñar o seu cargo en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, que 
se entenderá aceptado este réxime polo afectado de non manifestar nada ó 
respecto dentro do prazo das 24 horas seguintes á sua notificación. 
 
Polo PP se manifesta que non está de acordo, que había que reducir gastos e ese 
diñeiro invertilo en servizos. 
O Alcalde contesta que non é un gasto excesivo, xa que o que se pretende é dar 
un mellor servizo ós veciños. 
 
Posta a votación a presente proposta, é aprobada por 5 votos a favor do 
PSdeG-PSOE e 1 en contra do PP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMEAMENTO DE TESORERO 

 



Polo Sr. Alcalde propónse á Funcionaria Benigna Salgado Gómez, como Tesorera 
do Concello. 
 
Posta a votación a presente proposta é aprobada por Unanimidade dos asistentes. 
 
E ó non haber máis asuntos que tratar, na data e hora que constan ó principio, levántase a sesión 
da que se estende esta acta que recolle o que se tratou e acordou, e que, o/a presidente/a asina 
comigo, o/a secretario/a, que dou fe. 

O presidente                                  O secretario 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


