
 

ACTA  2009-16 
PLENO ORDINARIO 
31 de Marzo de 2011 

 
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 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. 
 
 

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE AXUDA NO FOGAR 

 
Na sesión celebrada o día 29 de xullo de 2010, fíxose unha modificación da 
Ordenanza de Axuda no Fogar, publicada no BOP o día 2 de decembro, pero nas 
táboas de copagamento hai erros, tanto no artigo 19 coma no artigo 20, polo que 
compre modificar ditos artigos da Ordenanza no seguinte senso: 
 
Artigo 19. Participación no financiamento do servizo das persoas usuarias 
de libre concurrencia. 
 
1.- No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria sexa igual ou 
inferior ao indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM), quedará 
exenta da obriga de participar no custo do servizo. 
 



2.- Para o resto de supostos, neste Concello de Castrelo doVal, establécese unha 
regulación progresiva de copagamento do servizo: 
 . 
 
    PRESTACION 

BASICA  
 

IPREM 
 

DENDE 
 

ATA 
COPAGAMENTO 

 
ORIENTATIVO% 

 
DENDE 

 
ATA 

100-300 532,51 1597,53 10-20% 1,93 € 2,58 € 

301-500 1597,54 2662,55 20-50% 2,58 € 6,45 € 

+500 +2662,56  50-65% 6,45 € 8,38 € 
 
 
 
 

TABOA EXPLICATIVA 
                  

 
DENDE 

 
ATA 

 
COPAGAMENTO BASICA *(2) 

 
% 

532,51 € 798,76 € 1,93 € 15% 

798,77 € 1.065,02 € 2,19 € 17% 

1.065,03 € 13.331,27 € 2,45 € 19% 

13.331,28 € 1.597,53 € 2,58 € 20% 

1.597,54 € 1.863,78 € 4,51 € 35% 

1.863,79 € 2.130,04 € 5,16 € 40% 

2.130,05 € 2.396,29 € 6,45 € 50% 

2.396,30 € 2.662,55 € 6,45 € 50% 

2.662,56 € = 8,38 € 65% 
 
 
A obriga do pagamento por parte dos usuarios nace dende o momento no que se 
comece a prestar o servizo de forma efectiva. 
 
No caso de que o beneficiario solicitase unha baixa voluntaria no servizo ou cando 
este non puidese prestarse por causas imputables ao propio usuario, practicarase 
a liquidación mensual correspondente a todo o mes na que esta se produza. Se, 
polo contrario, a dita baixa fora debida a causas non imputables ao propio usuario, 
, a liquidación referirase soamente aos días concretos nos que se prestou o 



servizo. 
 
Os usuarios colaborarán en función das suas posibilidades clasificándose  en 
distintos grupos: Os exentos de pagamento, os de pagamento porcentual e os de 
pagamento total. 
 
Para a aplicación das tarifas establécese o prezo por hora en 12,89€,  o cal se 
revisará anualmente segundo o IPC. 
 
O baremo económico /tarifa, será o disposto no anexo que corresponda da 
Ordenanza reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar que 
respectará, en todo caso, o que determina a Orde do 22 de Xaneiro de 2009 da 
Xunta de Galicia,  pola que se regula o servizo de axuda no fogar. 
 
Artigo nº 20. Participación no financiamento do servizo das persoas usuarias 
valoradas como dependentes. 
20.1. No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria sexa igual ou 
inferior ao Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM), quedará 
exenta da obriga de participar no custo do servizo. 
 
20.2. En ningún caso a contribución económica da persoa usuaria poderá ser 
superior ao 90% do custo efectivo que o servizo prestado teña para a entidade 
local titular do mesmo. 
 
20.3. Para o resto dos supostos o Concello establece o seguinte copagamento do 
servizo, que deberá respectar en todo caso a seguinte escala (ingresos en 
relación ao IPREM). 
 
 
    DEPENDENCIA 

 
IPREM 

 
DENDE 

 
ATA 

COPAGAMENTO 
 

ORIENTATIVO% 

 
DENDE 

 
ATA 

100-300 532,51 1597,53 10-20% 1,24 € 2,48 € 

301-500 1597,54 2662,55 20-50% 2,48 € 6,21 € 

+500 +2662,56  50-65% 6,21 € 7,45 € 
 

TABOA EXPLICATIVA 
                  

 
DENDE 

 
ATA 

COPAGAMENTO 
 

DEPENDENCIA *(1) 

 
% 

532,51 € 798,76 € 1,24 € 10% 

798,77 € 1.065,02 € 1,49 € 12% 



1.065,03 € 13.331,27 € 1,86 € 15% 

13.331,28 € 1.597,53 € 2,48 € 20% 

1.597,54 € 1.863,78 € 3,47 € 28% 

1.863,79 € 2.130,04 € 4,59 € 37% 

2.130,05 € 2.396,29 € 5,58 € 45% 

2.396,30 € 2.662,55 € 6,21 € 50% 

2.662,56 € = 7,45 € 60% 
 
 
20.4. Sen prexuizo  do establecido no punto anterior, poderán contemplarse 
excepcións aos  criterios xerais nos casos nos que a problemática principal 
atendida sexa relativa á desestruturación familiar, e se procure a protección e 
integración social de menores de idade en risco de exclusión, mediante resolución 
motivada do órgano competente para acordar a concesión do servizo, da que en 
todo caso deberá deixarse constancia no correspondente expediente, a exclusión 
social e a pobreza infantil. 
 
Para a aplicación das tarifas establécese o prezo por hora en 12,41 €,  o cal se 
revisará anualmente segundo o IPC. 
 
- Publicar o presente acordo de  modificación no B.O.P. 
 
Posta a votación foi aprobada por Unanimidade dos asistentes. 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓN PRESENTADA POLO VOCEIRO DO GRUPO MIXTO MUNICIPAL  D. XOSÉ 
BARXA BRANCO, SOBRE O ARRANXO NA ESTRADA CAMPOS-BOLAÑO. 

 
Polo Portavoz do BNG dase  lectura á Moción presentada, referíndose á 
necesidade de reparación que tén a estrada Campos-Bolaño, e pedindo que se 
inclúa no Plan provincial de obra e servizos do 2011. 
Polo Alcalde se contesta que o seu grupo está de acordo coa necesidade do seu 
arranxo e pavimentación pero que o seu custo é excesivo para os presupostos 
municipais;  que non se pode incluir do Plano Provincial de Obras e Servizos por 
canto o de este ano está prácticamente  pechado, e, no caso de que non estivese, 
os 42.000 € de presuposto do referido plan non seráin suficientes. 
 
Posta a moción a votación, produciuse o seguinte resultado: 
Votos a favor da moción: 1, do  BNG. 



Votos en contra:  6 do PSdeG-PSOE 
Abstecncións: 2 do PP. 
 

MOCIÓN PRESENTADA POR D. XOSÉ BARXA BRANCO, VOCEIRO DO GRUPO MIXTO 
MUNICIPAL, CONTRA A SUBA DOS BENS DE PRIMEIRA NECESIDADE: LUZ E AUGA. 

 
Polo Voceiro do BNG dase conta da moción  presentada en contra da suba dos 
bens de primeira necesidade: luz e auga, insistindo nos argumentos empregados 
na mesma. 
 
En turno de réplica, o Sr. Alcalde manifesta que o Pleno do Concello non é o lugar 
para debatir o tema nin tomar resolucións sobre o mesmo. 
 
Posta a votación a moción polo Sr. Alcalde,  prodúcese o seguinte resultado: 
 
Votos a favor:  1 do BNG 
Votos en contra: 6 do grupo socialista 
Abstencións: 2 do PP. 
 
 

MOCIÓN PRESENTADA POLO VOCEIRO DO GRUPO MIXTO MUNICIPAL D. XOSÉ 
BARXA BRANCO, CONTRA OS RECORTES SOCIAIS DO ESTADO E DA XUNTA DE 
GALIZA. 

 
De seguido polo Voceiro do BNG dase conta da Moción presentada , contra os 
recortes sociais do Estado e da Xunta de Galiza,  na que pide que se inste ó 
Goberno a que retire a actual proposta sobre a reforma das pensións. 
 
Posta a votación dita Moción, prodúcese o seguinte resultado: 
 
Votos a favor:  1 do BNG. 
Votos en contra: 6 do Grupo Socialista 
Abstencións: 2 do PP. 
 

MOCIÓN PRESENTADA POLO VOCEIRO DO GRUPO MIXTO MUNICIPAL D. XOSÉ 
BARXA BRANCO, SOBRE DECLARACIÓN CONCELLO ZONA NON NUCLEAR. 

 
O Voceiro do BNG  da conta da Moción  sobre  declaración do Concello como 
zona non nuclear. 
Polo Sr. Alcalde replícase que están de acordo coa proposición que figura no 
punto nº 2 da moción, de adherirse ó acordo do Parlamento de Galicia sobre a 
desnuclearización.  
Asi mesmo, a Voceira do PP adhírese á proposta da Alcaldía. 
Como o ponente da Moción non está disposto a modificala, ponse a votación co 
seguinte resultado: 
 



Votos a favor: 1 do BNG, 
Votos en contra:  8. 6 do Grupo Socialista e 2 do PP. 
 
 
 

DACIÓN DE DECRETOS. 

 
Polo Sr. Alcalde dase conta dos decretos da Alcaldía dende o 27 de xaneiro ata o 
dia de hoxe. 
 

ROGOS E PREGUNTAS. 

 
O portavoz do BNG pregunta por qué se marcou a praza de aparcamento da 
taxista e non se fixo o mesmo coa do médico a ATS. 
O Sr. Alcalde contesta que o Concello tén a obriga de sinalizar a praza de 
aparcamento do servizo de taxi, pero nas demáis habería que incluir tamén as dos 
profesores e traballadores do Concello así como as     dos membros da 
corporación, o que sería excesivo. 
Pregunta igualmente o voceiro  do BNG polo cambio nas mesas electorais. 
Contesta o Alcalde que a decisión de baixar a mesa de Servoi para Castrelo, 
débese a que ó ter que engadir os electores de Gondulfes, Pepín e Ribas, é mais 
cómodo para os veciños a nova situación. 
 
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 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


