
 

ACTA  2015-2 
PLENO ORDINARIO 

3 de Setembro de 2015 

 
Lugar 

SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO 
Hora de Inicio 

 
Hora de Finalización 

 
 

Presidente: VICENTE GÓMEZ GARCÍA 
Secretario: DOMINGO MARTÍNEZ LÓPEZ 

 
MEMBROS ASISTENTES 

AMÉRICO SANTIAGO SILVA 
DANIEL DE DIOS MANSO 

EMILIO JOSE COSTA GARCIA 
JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 

LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ 
MANUEL PEREZ ARAUJO 

MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 
RAMÓN CAÑIZO MONTERO 

 
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 E APROBACIÓN DA ACTA DA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA. 

 

Polo Sr. Alcalde ábrese a sesión e polo Sr. Secretario dase lectura á acta da 
última sesión celebrada, que é aprobada por 6 votos a favor do PSdeG-PSOE e 2 
abstencións do PP. 
 

TOMA DE POSESION DE EMILIO JOSE COSTA GARCIA 

 

A continuación dase conta da Credencial , expedida pola Xunta Electoral de zona 
de Verin, de haber sido desiñado Concelleiro polo Partido Popular,  D. Emilio 
José Costa García, en sustitución, por renuncia de D. Carlos Romero Martinez,  e 
cumprindo o requisito  legal de prestar xuramento ou promesa, baixo a fórmula 
que establece o Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, procédese a continuación a 
darlle posesión como Concelleiro do Partido Popular a D. Emilio José Costa 
Garcia.. 
 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CREDITOS NUMERO 6/2015 

 

Considerando que é necesaria para facilitar a eficiencia enerxética no edificio e  a mellor 



distribución do mesmo, procédese a realizar unha Modificación Presupostaria na 
Modalidade de Crédito Extraordinario, financiado con cargo ao Remante de Tesoreria do 
ano 2014.. 
As obras son as seguitnes:                                                                                          
 
Obra Presuposto Aport. 

Concello 
Reforma da Casa Consistorial 6.074,20 6.074,20 
   
   
 
Polo cal se propón ó Pleno, previos Informes do Secretario-Interventor, a seguinte 

 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

 
Aplicación 
Presup. 

Concepto Aumento 
gasto 

Aumento partida 
ingresos financiadora 
Partida Importe 

63201-933 Reforma da Casa Consistorial 6.074,20 87000 6.074,20 
     
     
         TOTAL 6.074,20  6.074,20 
 
 
Incluida esta modificación o resume do presuposto de 2015, por capítulos sería o seguinte: 
 

    GASTOS  

 
Capítulo DENOMINACIÓN IMPORTE 
1 Gastos de persoal 232.012,41 
2 Gastos correntes en bens e servizos 545.106,62 
3 Gastos financieiros 6.000,00 
4 Transferencias correntes 1.000,00 
6 Inversións reais 263.621,48 
9 Pasivos financieiros 25.000,00 
 TOTAL GASTOS 1.072.740,5

1 
                                         
 

INGRESOS 

 
 
Capítulo DENOMINACION IMPORTE 
1 Impostos directos 243.000,00 
2 Impostos indirectos 5.000,00 
3 Tasas, prezos públicos e outros ingresos 67.080,00 
4 Transferencias correntes 512.494,62 



5 Ingresos patrimoniais 4.311,00 
7 Transferencias de capital 131.869,27 
8 Remanente de Tesoreria 130.436,69 
9 Pasivos financieiros 00 
 TOTAL INGRESOS 1.094.191,5

8 
                                                                                                                    
                                                                                                                    
Esta modificación presupostaria se financia da seguinte maneira: 
 
Novos ingresos:  Remanente de Tesorería Gastos Xerais: 6.074,20 €. 
 
Posto a votación o presente asunto, é aprobado por 6 votos a favor do PSdeG-PSOE e 3 
abstencións do PP. 
 
 

SOLICITUDE DE ADHESIÓN Ó RÉXIME ESPECIAL DE REINTEGROS DOS SALDOS 
DEBEDORES NOS TRIBUTOS DO ESTADO DO ANO 2013. 

 

A continuación proponse a adhesión ó Rexime especial de reintegros dos saldos 
debedores nos tributos do Estado do ano 2013, acolléndonos ó disposto na 
disposición adicional décima do Real Decreto-lei 17/2014, do 26 de decembro. 
 
Posta a votación a presente proposta, é aprobada por 6 votos a favor do 
PSdeG-PSOE e 3 abstencións do PP. 
 

PROPOSTA DE FESTIVOS LOCAIS PARA 2016. 

 

Visto o escrito remitido polo Xefatura Territorial    da Consellería de Traballo e Benestar , 
en Ourense, no que comunica as festas laborais na Comunidade Autónoma de Galicia para 
o ano 2016,  o Pleno  do Concello propón como festivos locais, para o ano 2016, os 
seguintes días e festividades: 
 
 

- 5 de febreiro.  venres de carnaval 
- 10 de febreiro   - Mércores de Cinza. 
 
Polo PP se propón que se poña algún festivo siñificativo do Concello. 
O Alcalde contesta que propoña algún en concreto. Non contestando por parte do PP. 
 
Polo que posta a votación dita proposta, é aprobada por 6 votos a favor do 

PSdeG-PSOE e 3 en contra do PP. 
 
 
 

 



DAR CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA 

 

A continuación dase conta dos Decretos do Alcalde:  
 
- 26/06/2015- Decreto de relacion de admitidos para a Brigada de prevención e 
defensa contra incendios. 
- 23/07/2015 - Decreto de licencia pra regularización de parcelas e Florinda 
Gómez e Nonito Rodriguez. 
- 03/08/2015 - Delegación de funcións a Tte. de Alcalde Maria del Mar Valle 
Alvarez. 
 

DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

 

A continuación dase conta das Resolucións da Xunta de Goberno Local ata a data 
actual. 
 

ROGOS E PREGUNTAS 

 

Polo Portavoz do PP, fanse os seguintes rogos: 
 
- Señor Alcalde, rógolle que cambie a política que está aplicando no alumeado 
público que a moitos veciños deste Concello lle está negando o servizo e sexa 
mais imparcial con todos os contribuintes. 
 
- Rógolle que faga un mantemento dos contenedores do lixo, xa que moitos deles 
se atopan  nunha situación precaria, sucios, rotos, etc. 
 
- Rógolle que faga aplicar a lei de limpeza de fincas a todos os propietarios que 
non a cumplan  co mesmo criterio para todos por un igual. 
 
Tamén fai as seguintes preguntas: 
 
- Por qué motivo o señor Manuel Santiago Silva volve a estar traballando a 
xornada completa no Concello. 
 
- Por qué os traballos de mantemento do alumeado público se están realizando 
con unha persoa allea ó Concello e non  os realiza a persoa que en teoría tén un 
contrato fixo no Concello para realizar este tipo de tareas. 
 
- Quero preguntar polo horario que tén o Señor Manuel Santiago Silva, xa que nas 
horas que cremos que tiña que estar realizando traballos para o Concello, 
encóntrase traballando no campo dos Remedios  en Vilamaior e con medio de 
transporte dun vehículo propiedade do Concello de Castrelo do Val. 
 
- Quero preguntarlle cal é o motivo polo cal se cortou o suministro de auga ós 
veciños e por qué non se lles notifica con anterioridade para que podan ter 



previsión. 
 
- Por qué motivo manda a brigada de traballadores do concello a limpar puntos 
moi concretos do noso Concello e non fai unha limpeza xeral, porque cremos que 
todos os veciños pagan os seus impostos, polo tanto deberían ter todos os memos 
servizos. 
 
 
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 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


