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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 DAS ACTAS DO 23/11 E 27/11, E A SUA APROBACIÓN SE PROCEDE. 

 

 
Pola Alcaldesa en funcións, manifesta que o  Alcalde non pode asistir ó Pleno, 
porque á mesma hora tiña unha reunión co Delegado do Goberno e Membros da 
Confederación Hidrográfica do Douro, na Subdelegación do Goberno en Ourense. 
 
A continuación  gardouse un minuto de silencio en recordo do escritor Xosé 
Neiras Vilas, falecido  recentemente.  
 
Pola Alcaldesa en funcións,  ábrese a sesión e polo Sr. Secretario dase lectura ás 
actas das sesións do 23/11 e 27/11/15, que son aprobadas por unanimidade. 
 
O Portavoz do PP manifesta que na Acta do Pleno do día 28/10/15, non figura 
entre os ausentes o Alcalde, a pesares de non haber asistido ese día. 
 



PROPOSTA DE CESION GRATUITA DA ESCOLA DE PEPIN 

 

Pola Alcaldesa en funcións propónse a cesión da escola de Pepín por un periodo 
de 4 meses á familia de José Manuel de Jesús,  que recentemente perdeu a 
vivenda na que estaba de alquiler por un incendio, e asi mesmo propónse facultar 
ó Alcalde para que poida prorrogar dita cesión ata un máximo de 2 meses. 
 
Polo Portavoz do PP maniféstase que xa se deron outros casos de accidentes. 
Que xa nunha ocasión se chamou ó Alcalde por unha fuga de  gas metano. 
 
 
Así mesmo manifesta que se debería elaborar un protocolo de actuación en 
circunstancias similares. 
 
Posta a votación é aprobada por unanimidade dos asistentes. 
 

DAR CONTA DA EXECUCIÓN TRIMESTRAL 2º  E 3º TRIMESTRE 2015 E PERIODO MEDIO 
DE PAGO 

 

De seguido dase conta da execución trimestral, correspondente ó 2º e 3º º 
trimestre de 2015 e periodo medio de pago. 
 

DAR CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDIA 

 

A continuación dase conta dos Decretos da Alcaldía: 
 
09/09/15 - Aprobación de complemento de productividade os funcionarios. 
15/09/15 - Sustitución do Secretario por vacacións pola Auxiliar Administrativa. 
09/10/15 - Adhesión do Concello á Plataforma electrónica FACE- Punto Xeral  de 
Entrada de Facturas Electrónicas. 
21/10/15 - Aprobación de bases selección adumnado Plan Dual. 
27/10/15 - Delegación de funcións do Alcalde naTeniente de Alcalde. 
 

DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

 

De seguido dase  conta das Resolucións da Xunta de Goberno Local ata a data 
actual. 
 

ROGOS E PREGUNTAS 

 

Pola Teniente Alcalde Maria del Mar Valle Alvarez,  contéstase ás preguntas 
feitas no pleno anterior: 
 
- Á 1ª pregunta: Por que motivo o Sr. Manuel Santiago Silva volve a estar 
traballando a xornada completa no Concello. 



Contesta: Porque así o estableceu a Seguridade Social. 
 
Á 2ª pregunta: 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. 
 
Contesta: O traballador non está solo para eso; e faise cando é necesario para 
atender as necesidades. 
 
Á 3ª pregunta: - 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. 
 
Contesta: Non tén un horario definido xa que debe estar dispoñible os 7 días da 
semana ante calquera emerxencia. 
En canto os feitos mencionados non tiña constancia, e unha vez preguntado ó 
traballador, comentou que se atopaba nese lugar porque fora a buscar unha 
ferramenta da sua propiedade para realizar un traballo no Concello. 
 
A 4ª pregunta: 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. 
 
Contesta:  As averías non avisan, e de feito, ese domingo este traballador tivo 
que reparala. 
 
A 5ª pregunta:  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. 
 
Contesta: Límpase naqueles sitios que entendemos que é necesario; de todas 
formas hai que limpar naqueles camiños que establece o convenio coa Xunta. 
 
A ccontinuación o Portavoz do PP fai as seguintes preguntas: 
 
1.- Si unha vez arreglado o Centro multiusos se van a desenvolver soamente 
actividades deportivas ou tamén outras diferentes. 
 
2. Si esiste un protocolo para o funcionamento das referidas instalacións. 
 
 
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 
                                                             



                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


