
  
   CONCELLO DE CASTRELO DO VAL (OURENSE)        

______________________________________________________________________________________          

RÚA TOURAL, 15 - TELF. 988 419 002 - TELEF./FAX 988  419 122
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Label2

PLENO ORDINARIO
27 de Maio 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
JOSÉ FRANCISCO GAGO FERNÁNDEZ

JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ
JULIA MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ CABIDO

RAMÓN CAÑIZO MONTERO
XOSE BARXA BRANCO

MEMBROS AUSENTES
DANIEL DE DIOS MANSO

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.

PLAN DE SECTORIZACIÓN DE SOLO URBANIZABLE NON DELIM ITADO INDUSTRIAL
(UNDI) EN CASTRELO DO VAL.
Visto o Plan de Sectorización  de solo urbanizable non delimitado industrial (UNDI) en
Castrelo do Val.
Durante o periodo de información pública non se presentaron alegacións a dito Plan.

A  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  Infraestructuras,  mediante  informe  da
Secretaría  Xeral   de  Calidade  e  Avaliación  Ambiental  de  data  16  de  decembro  de  2009,
declara  a  non  necesidade  de  someter  a  avaliación  ambiental  estratéxica  o  Plan  de
Sectorización do UNDI.
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, mediatne informe da Dirección
Xeral  de  Infraestructuras  de  data  5  de  maio  de  2010,  Informa  Favorablemente  o  Plan  de
Sectorización do UNDI en Castrelo do Val,  coas modificacións realizadas que se incorporan
no Documento actual.

Polo tanto, propónse ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
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Primeiro.-  Aprobar  definitivamente   o  "Plan  de  Sectorización  de  Solo  Urbanizable  non
delimitado industrial  (UNDI) en Castrelo do Val" .

Segundo.- Notificar o presente acordo a tódolos titulares dos terreos que figuran no presente
Plan de Sectorización.

Posta a votación dita proposta, foi aprobado por unanimidade dos asistentes.

APROBACIÓN DO ESTUDIO DE DETALLE NA OU-113
Visto o Proxecto de Estudio de detalle  ,  para modificación de alineacións nas Estradas
OU-113 e OU-1001 en Castrelo do Val, .
Vistos os informes técnicos emitidos polos servizos municipais.

En  virtude  das  facultades que  me confire  el  artigo  21  da  Lei  de  Bases  de  Réxime  Local,  e
segundo a tramitación prevista no artigo 86 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Por Unanimidade dos asistentes Acórdase:

Primeiro.-  Aprobar  inicialmente  o  Estudio  de  detalle  para  Modificación  das  alineacións  nas
Estradas OU -113 e OU-1001 en Castrelo do Val,  redactado por D. Juan Manuel Mera Díaz,
Arquitecto Técnico.

Segundo.-  Sometelo  a  información  pública  polo  prazo  de  vinte  días  mediante  anuncio  no
Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior circulación da provincia, e notificación ós
propietarios  afectados  a  fin  de  que  calquera  que  o  desexe  poida  examinalo  e  presentar,
durante o citado prazo, cantas alegacións ou observacións considere oportunas.

APROBACIÓN DOS ESTATUTOS DA XUNTA DE COMPENSACIÓN D O PLAN DE
SECTORIZACIÓN DE SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO IN DUSTRIAL EN
CASTRELO DO VAL.
Vistos  os  Estatutos  e  Bases  de  Compensación  formulado  para  a  actuación  da  Xunta  de
Compensación do Ámbito de Solo Sectorizado "UNDI SECTOR 1" do Plan Xeral Municipal de
Castrelo do Val.

Vistos os informes dos Servizos Xurídicos.

Considerando o  disposto  no  Artigo  155  da  Lei  9/2002, do  30  de  decembro,  de  ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.
En uso das atribucións que me otorga o Argigo 21 da Lei de Bases de Réxime Local.

Por Unanimidade dos asistentes, ACÓRDASE:

Primeiro.-  Aprobar  inicialmente  os   Estatutos  e  Bases  de  Actuación  da  Xunta  de
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Compensación  do Ámbito de Solo Sectorizado "UNDI SECTOR 1" do Plan Xeral Municipal de
Castrelo  do Val,  presentados por  Muebles Antía  S.L.U.,  propietario que  representa mais  do
cincoenta por cento da superficie do ámbito do Plan de Sectorización en solo Urbanizable non
delimitado industrial (UNDI) en Castrelo do Val.

Segundo.- Someter o presente acordo a información pública, con publicación no Diario Oficial
de Galicia e nun dos xornais de maior difusión da comunidade de Galicia, polo prazo de vinte
días, a fin de que calquera interesado poida presenta-las alegacións que mais conveñan  ós
seus  intereses  e  para  que  aqueles  propietarios  ou  titulares  de  dereitos  a  efectos  de
compensación no sector, poidan solicitar a sua incorporación na Xunta de Compensación.

Terceiro.- Notificar individualmente a tódolos propietarios de terreos incluidos no Polígono, o
presente  acordo,  con  expresión  do  Diario  Oficial  de  Galicia  no  que  foron  publicados
íntegramente os Estatutos e Bases  de Actuación.

MOCIÓN PRESENTADA POLO VOCEIRO DO GRUPO MIXTO MUNIC IPAL D. XOSÉ BARXA
BRANCO, SOBRE MELLORA DO SERVIZO  DE TRANSPORTE PÚB LICO.

O  Voceiro do Grupo Mixto Municipal e Concelleiro do BNG D. Xosé Barxa Branco, da conta
da Moción sobre Mellora do Servizo de Transporte Público, na que pide que o Concello faga
as xestións pertinentes `para que non se suspenda o servizo de transporte público durante o
periodo estival e que se amplíe o servizo de transporte os pobos que non o teñen.
O Sr. Alcalde manifesta que  a competencia en materia de transportes  pertence á Xunta de
Galicia  que  tén  o  servizo  a  través  de  concesións  a  Empresas  privadas,  que  chegado  o
momento de dar perdas poden rescindir a liña de transporte.
No ano 2009 xa  se fixeron xestións por parte dos Concellos de Castrelo do Val e  Laza, sin
obter resultados positivos.
Considerando  que  si  o  Concello  tén  que  aboar  é  Empresa  o  déficit  que  acumulan  estos
transportes será inviable económicamente, polo que entendo que en último caso terá que ser
a Xunta de Galicia a que tome as medidas pertinentes.
De todas formas o Concello fará tódalas xestións dentro das suas competencias para que  o
transporte non se suspenda.

Posta a votación dita moción, da o seguinte resultado:
Votos a favor: 3 do BNG e PP.
Votos en contra:  5 do PSdeG-PSOE.

MOCIÓN PRESENTADA POLO VOCEIRO DO GRUPO MIXTO MUNIC IPAL D. XOSÉ BARXA
BRANCO, CONTRA OS RECORTES SOCIAIS APROBADOS POLO G OBERNO DO
ESTADO.
 O  Voceiro do Grupo Mixto Municipal  e Concelleiro do BNG D. Xosé Barxa Branco, da conta
da  Moción  presentada,  contra  os  recortes  sociais  aprobados  polo  Goberno  do  Estado  e  ó
remate  a  Voceira  do  Grupo  do  PP,  manifesta que  o  Presidente  Zapatero  tomou as  últimas
medidas anticrisis obrigado pola Unión Europea, e que polo tanto debe dimitir.

O  Alcalde  manifesta  que  no  contido  da  moción  hai  datos   erróneos  e  que  o  lugar
adecuado para o debate sobre o mesmo, é o Parlamento.
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Referente a intervención da Portavoz do PP, o Alcalde manifesta  que lle parecería moi
ben que pedira a dimisión deste Alcalde, xa que é o foro onde se debe facer, a non ser que
pense que é Deputada e que se atopa no Congreso.

Finalmente o portavoz do Grupo do BNG fai diversas  consideracións dende o punto de
vista  político  -  internacional,  así  como  tamén  resalta   o  problema  da  economía  global  e  o
control que sobre a mesma tén a Banca.

Posta a votación dita moción deu o seguinte resultado:
A favor: 1 do BNG
Abstencións: 2 do PP.
En contra: 5 do PSdeG-PSOE

DACIÓN DE DECRETOS.
A continuación dase conta dos Decretos do Alcalde dende o 25 de marzo de 2010, ata a data
de hoxe.

ROGOS E PREGUNTAS
Polo   Portavoz do BNG D. Xosé Barxa Branco, e pola Concelleira Dª Ana Isabel Castiñeiras, 
fan o seguinte rogo:
Que se limpe a Área Recreativa de Campobecerros.

Pola  Concelleira  Dª  Ana  Isabel  Castiñeiras,  se  pide  que  cambien  un  columpio  tamén  na
localidade de Campobecerros.

Asimesmo fan as seguintes preguntas:
O  Portavoz  do  BNG,   pregunta  pola  pavimentación  da  rampa  que  baixa  ó  pobo  de
Campobecerros.
Contesta o SR. Alcalde que a pavimentación está incluida dentro do Proxecto de mellora de
abastecemento e saneamento en Campobecerros, solicitado a Augas de Galicia.

Tamén pregunta si se enviaron as Mocions  do Centro de Día e o Centro de Interpretación.

Contestando o Sr. Alcalde que se enviaron á Xunta de Galicia.

Pregunta tamén si a torreta de internet da Deputación dará cobertura a tódolos pobos.
Contesta o Alcalde que segundo as últimas noticias non dará cobertura mais que ó 50%  da
poboación,  e xa se fixo solicitude á Deputación Provincial para que abarque o 100%,.

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


