
 

ACTA  2015-1 
PLENO ORDINARIO 

29 de Xaneiro 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 
EMILIO JOSE COSTA GARCIA 

JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 
MANUEL PEREZ ARAUJO 

MARIA ANGELES BORJAS CID 
MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 

RAMÓN CAÑIZO MONTERO 
 

MEMBROS AUSENTES 

DANIEL DE DIOS MANSO 
 
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. Presidente ábrese a sesión e polo Sr. Secretario dase lectura á acta da 
última sesión celebrada, que foi aprobada, si ben  o Portavoz do PP manifesta 
que debería constar na acta a suspensión do Pleno convocado para o día 3/12/14,  
por defecto na notificación. 
 

DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

 

De seguido dase conta das Resolucións da Xunta de Goberno Local desde o 
27/11/2014 ata a data de hoxe. 
 

DAR CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDIA 

 

A continuación dase conta dos Decretos do Alcalde desde o 27/11/2014: 
 
- 11/12/14 - Decreto de autorizacion de enganche de auga a José Maria Basteiro 
Guerra 



- 30/12/14 - Decreto de regularización de parcelas en Castrelo do VAl, a Luis 
Manso Balseiro. 
 
 

ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

 

Polo Sr. presidente dase conta da intención de que nas próximas eleccións 
municipais se dispoñan de espacios gratuitos electorais para non pegar os carteis 
en contenedores nin en edificios, propoñendo que se chegue a un acordo de 
distribución, quedando os portavoces en reunirse para facer a distribución para 
enviar á Xunta Electoral. 
 

ROGOS E PREGUNTAS 

 

Polo Sr. Alcalde se contesta ás preguntas feitas no Pleno Ordinario anterior. 
 
Á 1º pregunta. O 25 de maio de 2014 o Censo era de 993 habitantes. O Sr. 
Secretario está certificando a 24/11/2014, 1.105 habitantes de dereito. 
Quero preguntar cal é o motivo deste incremento, xa que pola nosa información os 
habitantes foron disminuindo, e non se aprecia novos residentes no noso 
Concello. 
 
Contesta ó Sr. Alcalde que non é verdade a afirmación que fai, xa que a 
25/05/2014 o censo de habitantes de dereito , era de 1.123,  e a 24/11/2014, era 
de 1.105 habitantes. 
 
A 2º pregunta. Quero preguntarlle ó Sr. Alcalde ¿Que se está a facer co vehículo 
que está estacionado na vía pública diante do Museo dende hai varios meses?, xa 
que no seu día aprobamos unha Ordenanza municipal para poder intervir nestes 
casos. 
 
O Sr. Alcalde contesta que ese vehículo está estacionado porque está a ser 
reparado por unha ONG como dispensario médico. 
 
Á 3º pregunta. "Quero preguntar se van facer algo en referencia á situación actual 
na que se encontra a Rúa do Toural despois das melloras efectuadas por 
vostedes. Quero preguntar ¿Como unha rúa de dobre sentido en certas horas do 
día non permite mais que a circulación de un único vehículo en un único sentido?. 
 
Contestando o Sr. Alcalde que é de forma puntual por efectos do Centro de 
Ensino. 
 
 
O Portavoz do PP, fai as seguintes preguntas: 
 
- Quero preguntar sobre as obras do parque escola de Campobecerros, ¿ Por qué 



na memoria se redactan 105 m2 de caucho  e soamente están colocados 92 m2?. 
¿Onde foron parar o resto de metros?. 
 
- Despois de ter unha conversa con vostede sobre o despido que se quería facer ó 
traballador do Concello  D. Manuel Santiago Silva,  quero preguntar: 
¿Por qué ahora resulta que é personal fixo do Concello?. 
¿A que se debe este cambio?. 
 
- No pleno do 27 de novembro de 2014 preguntouse sobre a sú política á hora de 
ceder os locais públicos. 
A súa resposta é que se conceden a todos os que o piden. 
O grupo popular pide explicacións referente á solicitude presentada o día 
28/07/2011 e nos foi denegada cando sí está demostrado que o Concello tén 
locais dispoñibles en propiedade. 
 
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 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


