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ACTA 2009-11
Label2

PLENO ORDINARIO
25 de Marzo de 2010

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

ANA ISABEL CASTIÑEIRAS LÓPEZ
DANIEL DE DIOS MANSO

JOSÉ FRANCISCO GAGO FERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ

JULIA MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ CABIDO
RAMÓN CAÑIZO MONTERO

XOSE BARXA BRANCO

Pola  Presidencia  declarase  aberta  a  sesión  e,  en  relación  cos  asuntos  previstos  na  orde  do  día  da  misma,
adoptáronse  os seguintes

 A C O R D O S : 
LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA DA ÚLTIMA SESIÓN CELEB RADA.
Polo Sr. Presidente ábrese a Sesión e polo Sr. Secretario dase lectura á acta da última Sesión
celebrada, que foi aprobada.

SOLICITUDE DE UN CENTRO POLIVALENTE Á XUNTA DE GALI CIA.

O  Concello  de  Castrelo  do  Val  atópase  situado  na  parte  sur-leste  da  provincia  de  Ourense  e
conta con dezaseis núcleos de poboación  dispersos entre val, montaña e alta montaña.

A poboación do noso Concello caracterízase por estar moi embellecida, xa que mais dun sesenta
por cento dela é maior de sesenta e cinco anos. Son persoas que en moitos casos e debido a que viven
solos ou pasan parte do dia solos polo traballo dos familiares que os atenden, necesitan un lugar onde
poder relacionarse con outras persoas e desenvolver actividades para encher ese tempo.

Por  outro  lado,  e  como contrapartida  a  ese  envellecemento  da  poboación,  hai  que  salientar  o
considerable  aumento de nenos matriculados en infantil  e  primaria no colexio  de Castrelo  do Val,  un
aumento  moi  positivo  para  o  noso  Concello.  Ademáis  temos  a  ventaxa  de  estar  moi  cerca  de  pobos
pertencentes  ós  Concellos  de  Verin  e  de  Monterrei  como  Vences,  Vilamaior  ….,  facéndolles  moi
accesible o desprazamento ó noso Concello pola sua proximidade.

Partindo  destes  datos,  é  polo  que  consideramos  ncesaria  a  construcción  dun  centro  social
polivalente para desenvolver  programas básicos de actuación dirixidos a toda a poboación, facilitando
as relacións entre a poboación non solo do Concello senon tamén coa dos pobos limítrofes.

Por todo elo, A  Corporación do Concello de Castrelo do Val,    adopta por Unanimidade o
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seguinte Acordo:
- Solicitar  a  Consellería  de  Traballo  e  Benestar   a  Construcción  dun  Centro  Polivalente  en

Castrelo do Val.
.

MOCIÓN PRESENTADA POLO CONCELLEIRO DO BNG, SOBRE DE MANDA DE
RETIRADA DA PROPOSTA DE REFORMA DAS PENSIÓNS REALIZ ADA POLO GOBERNO
DO ESTADO.
Dase conta da Moción presentada polo Voceiro  do Grupo Mixto Municipal  e Concelleiro do
BNG, sobre retirada da proposta de reforma das pensións realizada polo Goberno do Estado,
na que propón a adopción do seguinte Acordo:

1º.- Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno Central que retire a actual proposta
sobre  a  Reforma  das  pensións,  contemplada  no  "Documento  sobre  revisión  do  Pacto  de
Toledo".

2º.- Apoiar as movilizacións en contra da actual proposta de reforma do sistema de Pensións.

Posta a votación a presente Moción, queda do seguinte xeito:

Votos a favor:     1 do BNG,
Votos en contra: 5 do PSdeG-PSOE
Abstencións:       2 do PP.

DACIÓN DE DECRETOS.
A continuación dase conta dos Decretos da Alcaldía desde o 28 de xaneiro ata a data de
hoxe.

ROGOS E PREGUNTAS.
O Concelleiro do BNG D. Xosé Barxa Branco, fai os seguintes rogos:

1º.- Solicita aparcamentos para o persoal do Centro de Saúde e para a taxista.
2º.-  Solicita  que  se  instalen  os  medios  necesarios  (cortinóns,  persianiñas  ...)  no  Centro  de
Saúde que eviten o paso do sol.
3º.- Solicta se cambie a toponimia do Centro de Saúde á nosa lingua.
4º.-  Solicitar  a   A.D.I.F.  repoña  as  bombillas  necesarias  para  dotar  de  luz  a  estación  de
Campos.
5º.- Que se repoña farola en Portocamba.
6º.- Que se instalen bandas rugosas en Portocamba.
7º.- que se solicite para que teñan cobertura os móviles en Portocamba.

Asimesmo, fai as seguintes preguntas:

1º.- En qué data se vai proceder a arranxar os baches da estrada  Campos-Capela.
O Sr. Alcalde contesta, que si temos dispoñibilidade de persoal, antes do mes de xullo.
2º.- En qué situación se atopa a TDT no Concello.
O Sr. Alcalde contesta, que en Portocamba se fixo a conexión de cinco canales. En Fontefría 
vaise conectar vía satélite e estamos pendientes dunha subvención solicitada á Deputación.
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3º.- Si tén o Concello pensado solicitar obras do Plan Provincial.
O Sr. Alcalde contesta que xa se solicitaron as obras á Deputación Provincial.

E ó non ser outro o obxecto deste acto, remata a sesión estendéndose esta acta, que o Sr. Presidente

asina conmigo, o secretario, que dou fe.

O Presidente                                                        O Secretario


