
 

ACTA  2011-6 
PLENO EXTRAORDINARIO 

16 de XuÒo de 2011 

 
Lugar 

SALON DE PLENOS DO CONCELLO 
Hora de Inicio 

 
Hora de FinalizaciÛn 

 
 

Presidente: VICENTE G”MEZ GARCÕA 
Secretario: DOMINGO MARTÕNEZ L”PEZ 
Interventor: DOMINGO MARTÕNEZ L”PEZ 

 
MEMBROS ASISTENTES 

AM…RICO SANTIAGO SILVA 
JOS… LUIS SANTIAGO RODRÕGUEZ 

MANUEL PEREZ ARAUJO 
MARIA PIEDAD MATAS MATAS 

RAM”N CA—IZO MONTERO 
RA⁄L FERN¡NDEZ  FERN¡NDEZ 

 
MEMBROS AUSENTES 

DANIEL DE DIOS MANSO (Escusa) 
EMILIO JOSE COSTA GARCIA (Escusa) 

 
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 DA ACTA ANTERIOR E A SUA APROBACI”N, SE PROCEDE 

 
Polo Sr. Presidente ·brese a sesiÛn e polo Sr. Secretario dase lectura · acta da 
˙ltima sesiÛn celebrada, que foi aprobada. 
 

PERIODICIDADE DAS SESI”NS ORDINARIAS DO PLENO. 

 
Pola Presidencia e dando cumprimento ó disposto no art. 38 a) do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais (ROF), e de 
conformidade co exposto no art. 210.2 a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de 
Administración Local de Galicia (LALG), e art. 46-2 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), coa nova redacción dada pola Lei 
11/1999, do 21 de abril, proponse ó Pleno que a periodicidade das reunións dos Plenos 
Ordinarios sexa os últimos xoves dos meses impares ás 19,30 h.,os  meses de  Novembro,  
Xaneiro e Marzo, e ás 21,30 h. os meses de Maio, Xullo e Setembro. 
 
Posta a votación dita proposta, foi aprobada por Unanimidade dos asistentes. 



 

CREACI”N E COMPOSICI”N DA COMISI”N INFORMATIVA PERMANENTE ESPECIAL DE 
CONTAS. 

 
Ó  abeiro do disposto no art. 38 b) do ROF e de conformidade co disposto no art. 124.1 
do devandito Regulamento, pola Presidencia ponse de manifesto que de conformidade 
cos arts. 116 da LRBRL; 193 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora das 
facendas locais (LFL); 66 da LALG e 127 do ROF é de existencia preceptiva a devandita 
Comisión Especial de Contas e por conseguinte é necesario determina-la súa creación así 
como a composición da mesma, e esta Alcaldía  propón que a súa composición sexa do 
seguinte xeito: o Alcalde como Presidente nato da mesma e un membro de cada grupo 
político, ó abeiro do disposto no art. 66.2 in fine da LALG, en relación ós membros de 
cada grupo político presentes no Pleno, propoñéndose  por conseguinte a seguinte 
composición: 

- Polo PsdeG-PSOE :  Vicente Gómez Garcia. 
Xosé Lois Santiago Rodriguez. 
 

 - Polo P.P.:         Manuel  Pérez Araujo. 
-  

Posta a votación dita proposta, foi aprobada por Unanimidade dos asistentes. 
 

CREACI”N DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

 
. Ó abeiro do disposto no art. 59.2 b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia (LALG), e art. 20.1 b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das 
bases do réxime local (LRBRL), coa nova redacción dada pola Lei 11/1999, do 21 de 
abril, esta Alcaldía propón ó Pleno a creación da Xunta de Goberno Local,  que aínda 
sendo facultativa neste Concello de Castrelo do Val a considera imprescindible por ser 
necesaria administrativamente e todo elo ó abeiro do disposto nos arts. 59.2 b) da LALG; 
20.1 b) da LRBRL e 35.2 d) do ROF. 
 
Posta a votación dita proposta, foi aprobada por 5 votos a favor do Grupo do PSdeG-
PSOE e 2 abstecncións do P.P. 
 

DAR CONTA DOS ESCRITOS  RELATIVOS ¡ CONSTITUCI”N DOS GRUPOS POLÕTICOS 
DA CORPORACI”N E DOS SEUS VOCEIROS. 

 
Pola Presidencia dase lectura ós escritos de constitución dos diferentes grupos políticos 
constituidos nesta Corporación, ó abeiro do disposto  nos arts. 74 e 75 da Lei 5/1997, do 
22 de xullo, de Administración  local de Galicia; 23 e 24 do ROF, que son os seguintes: 
 
. Polo PsdeG-PSOE, noméase Voceiro a D. Raúl Fernández  Fernández, e Suplente a D. 
Xosé Lois Santiago Rodriguez. 
 
. Polo Partido Popular, noméase Voceiro : D.  Manuel  Pérez  Araujo e suplente  Dª 
Maria Piedad Matas Matas. 



. 
 

NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACION EN ORGANOS 
COLEXIADOS QUE SEXAN COMPETENCIA DO PLENO. 

 
NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN ORGANOS 
COLEXIADOS QUE SEXAN COMPETENCIA DO PLENO.-  Segundo o disposto 
no art. 38 c) do ROF, pola Presidencia fanse as seguintes propostas para o nomeamento 
dos representantes do Concello de Castrelo do Val nos seguintes órganos colexiados: 
 
 
 

 MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE VERIN. 
- D. Vicente Gómez Garcia 
- D. Raúl Fernández Fernández 

 
 

 PADROADO DA FUNDACIÓN PARA PROTECCIÓN DE 
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DA COMARCA DE VERIN. 

- D. Vicente Gómez Garcia, Alcalde  ou Concelleiro no que delegue 
-  
 CONSORCIO PARA O SERVICIO CONTRAINCENDIOS E DE 

SALVAMENTO DA COMARCA DE VERIN. 
 

- D. Vicente Gómez  Garcia, Alcalde,  ou Concelleiro no que delegue. 
 

 FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONS E MUNICIPIOS CON 
CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS. 

- D. Vicente  Gómez  Garcia, Alcalde ou  Concelleiro no que delegue. 
 
 

 FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS  (FEGAMP) 
- D. Vicente Gómez  Garcia. Alcalde, ou Concelleiro no que delegue 

 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEMP). 
- D. Vicente Gómez Garcia. ou Concelleiro no que delegue 

 
 CONSELLO ESCOLAR DO C.E.I.P. DE CASTRELO DO VAL 
- D. Xosé Lois Santiago Rodríguez 
 
* ASOCIACION  PORTAS DE GALICIA 
- D. Vicente Gómez Garcia, Alcalde ou Concelleiro no que delegue. 

 
 
COMISION DE SEGUIMENTO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. 
- D. Vicente Gómez  Garcia. ou Concelleiro no que delegue 



-  
 

 COMISION DE SEGUIMENTO DO CONVENIO COA DIRECCIÓN 
XERAL DO CATASTRO. 

- D. Vicente Gómez  Garcia. 
- D. Domingo Martinez  López. 
 
Posta a votación dita proposta foi aprobada por 5 votos a favor do PSdeG-PSOE e  2 

abstencións do 
P.P. 

 
 
 

CO—ECEMENTO DAS RESOLUCI”NS DO ALCALDE-PRESIDENTE EN MATERIA DE 
NOMEAMENTO DE TENIENTES DE ALCALDE, MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL, PRESIDENTES DAS COMISI”NS INFORMATIVAS E DELEGACI”NS DA 
ALCALDÕA. 

 
 
Pola Presidencia, e dando cumprimento ó disposto nos artigos 38 d) e 46 do ROF dase 
conta das seguintes Resolucións da Alcaldía. 
 
DECRETO.-  
Don Vicente Gómez Garcia,   Alcalde Presidente do Concello de Castrelo do Val, en uso 
das competencias que a vixente normativa de réxime local: arts. 61.2 e 63 da Lei 5/1997, 
do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALG); arts. 21.2 e 23.3 da Lei 
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases  de réxime local (LRBRL) e arts. 41.3; 46.1 
do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais 
(ROF e RX das EE.LL.), me outorgan. 
 
 VEÑO EN RESOLVER: 
 
 Primeiro.- Nomear como Tenientes de Alcalde deste Concello de Castrelo do Val, 
ós seguintes Concelleiros e pola orde indicada: 
 
 1º Teniente de Alcalde: D. Raúl Fernández Fernández. 
 2º Teniente de Alcalde: D. Américo Santiago Silva. 
 3º Teniente de Alcalde: D. Ramón Cañizo Montero 
 
Notifiqueselle persoalmente ós nomeados, ós efectos oportunos e publíquese no Boletín 
Oficial da Provincia de Ourense para xeral coñecemento. 
 
 Mándao e asínao o sr. Alcalde-Presidente  en Castrelo do Val, a  quince de xuño 
de dous mil once. 
  
 
DECRETO.- 



 
 En uso das competencias do art. 23.1 da Lei 7/85, resolvo: 
 
1º.-  nomear Membros da Xunta de Goberno Local,  os seguintes Concelleiros: 
 

- D. Vicente Gomez Garcia. 
- D. Raúl Fernández Fernández 
- D. Américo Santiago Silva 
- D. Ramón Cañizo Montero 

 
2º.- Comunica-la presente resolución ós interesados. 
 
Mandao e asínao o Sr. Alcalde,  en Castrelo do Val, a  quince de xuño de dous mil once. 

 
 

DECRETO.-  
 

 No uso das atribucións que me confire o  art. 21.1.c da Lei  7/85 acordo nomear  
Presidente das Comisións Informativas os seguintes Concelleiros: 

 
- Presidente da Comisión Especial de Contas: D. Vicente Gómez Garcia. 
- Presidente da Xunta de Goberno Local: D. Vicente Gómez  Garcia. 

 
Comunica-la presente resolución ós interesados. 
 
Mándao e asínao o Sr. Alcalde en Castrelo do Val, a    quince de xuño de dous  mil once  
, do que eu, Secretario, dou fe. 

 
 

DECRETO.-  
 
No uso das atribucións que me confiren os artigos 43, 46, 52 e 112 do Regulamento de 
Organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real 
decreto 2568/1986, do 28 de novembro, resolvo: 

Primeiro.- Efectua-las delegacións de servicios que de seguido se indican a favor  
dos seguinte sconcelleiros-delegados: 

 
- Obras e Servicios Sociais: D. Raúl Fernández Fernandez 
- Educación, e Cultura: D. Xose Lois Santiago Rodriguez 
- Medio Ambiente: D. Américo Santiago Silva 
- Medio Rural:  D. Ramón Cañizo Montero. 
- Xuventude e Deportes: D. Daniel De Dios Manso 

Ámbito dos asuntos a que se refire a delegación de facultades que se delegan. 
- Asistencia permanente ó alcalde no exercicio das atribucións que lle 

correspondan que teñan que ver coas actividades que desenvolva a delegación 
que se dixo. 



- Realización de propostas concretas para levar a cabo a xestión das actividades 
e asuntos da delegación, sen prexuizo de que, en todo caso, as facultades de 
resolución e adopción de actos administrativos nas devanditas materias 
correspondan sempre ós órganos competentes da corporación. 

- Formular proposts de gastos para a xestión das actividades da delegación. 
 
As funcións que non se delegaron expresamente nos tres parágrafos anteriores seguen a 
corresponder ó Alcalde. 
 
Vixencia da delegación: desde a data da presente resolución ata a extinción do mandato 
da actual corporación ou a da que se revogue por outra posterior, sen prexuizo da súa 
notificación ó concelleiro-delegado e a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 
 
Mándao  e asínao  o Sr. Alcalde en Castrelo do  Val a quince de xuño de dous mil once, 
do que eu, Secretario, dou fe. 
 
 
 

DELEGACI”NS DO PLENO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL. 

 
Pola Alcaldía sométese ó Concello en Pleno, a seguinte proposta de delegación de 
competencias na Xunta de Goberno Local, conforme o recollido no art. 22.4 da Lei 7/85,  
modificado pola Lei 11/99. 
 
PROPOSTA: 
 Delegar na Xunta de Goberno Local, as seguintes atribucións: 
1º) Art. 22.2.j   “ O exercicio das accións xudiciais e administrativas, e a defensa da 
Corporación en materia de competencias plenarias”. 
 
2º) Art. 22.2.m  “A concertación de operacións de crédito cuia contía acumulada, dentro 
de cada exercicio económico, exceda do 10% dos recursos ordinarios do presuposto, 
salvo os de Tesorería,  que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións 
vivas en cada momento supere o 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio 
anterior, todo elo de conformidade co disposto na Lei Reguladora das Facendas Locais”. 
 
3º) Art. 22.2.n  “ As contratacións e concesións de toda clase, cando o seu importe supere 
o 10% dos recursos ordinarios do Presuposto, e, en  calquera caso, os 6.000.000 de €., así 
como os contratos e concesións plurianuais cando a súa duración sexa superior a 4 anos e 
os plurianuais de menor duración cando o importe acumulado de tódalas súas 
anualidades, supere a porcentaxe indicada, referida ós recursos ordinarios do Presuposto 
do 1º exercicio e, en todo caso, cando sexa superior á contía sinalada nesta letra. 
 
4º) Art. 22.2.ñ  “ A aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente 
para a sua contratación e concesión, e cando aínda non estéan previstos nos presupostos, 
a solicitude, xustificación e aceptación de subvencións do Estado, a Xunta e a 
Deputación, das que a súa normativa atribúa ó Pleno esta competencia. 



Ámbito temporal da delegación: 
Desde o día seguinte ó da adopción do acordo polo Pleno, sen prexuizo da súa 
publicación no BOP, de conformidade co  artigo 51.2  do ROF, ata a extinción do 
mandato da actual corporación ou ata que se revogue expresamente polo Pleno. 
Facultades que se delegan: 
A adopción de cantos  actos administrativos sexan precisos para a tramitación  e 
resolución dos procedementos en relación  coas atribucións que se delegaron  incluíndo a 
resolución dos recursos de reposición que se interpoñan contra os ditos actos. 
 
5º) Art. 22.2.o.  “A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10% dos 
recursos ordinarios do presuposto e, en todo caso, cando sexa superior a 3.000.000 de €, 
así como as enaxenacións patrimoniais nos seguintes supostos: 
 

- Cando se trate de bens inmobles ou de bens mobles que estéan declarados de 
valor histórico ou artístico, e non estean previstos no  Presuposto. 

- Cando estando previstos no presuposto, superen as mesmas porcentaxes as 
contías indicadas para a adquisicións de bens.  

 
6º) Art. 22.2.q. Os demais que expresamente lle confiran as Leis. 
 
 Posta a votación dita proposta, foi aprobada, por 5 votos  a favor do Grupo do 
PSdeG-PSOE e 2 abstencións do P.P.. 
 

NOMEAMENTO DE  TESORERO. 

 
.-  Polo Sr. Alcalde proponse a Funcionaria  Benigna Salgado Gómez, como Tesorera  do 
Concello. 
Sometida dita proposta a votación,  foi aprobada por 5 votos a favor do PSdeG-PSOE e 2 
abstencións do P.P. 
O portavoz do PP xustifica a abstención porque non tén información sobre si a 
funcionaria acepta ou non o cargo. 
 

ELECCI”N DE TRES REPRESENTANTES NO CONSELLO TERRITORIAL DA 
PROPIEDADE INMOBILIARIA DE OURENSE. 

 
De seguido dase conta do escrito do Consello Territorial  da Propiedade Inmobiliaria  de 
Ourense, propoñéndose como Representantes das Corporacións Locais no Consello 
Territorial da Propiedade Inmobiliaria de Ourense,  os Concellos de Castrelo do Val,  
Coles e Ourense.   
Posta a votación dita proposta, foi aprobada por 5 votos a favor do PSdeG-PSOE e 2 
abstencións do PP. 
 
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 
                                                             



                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
DILIXENCIA: Para facer constar que a precedente acta queda transcrita en papel timbrado da 
Comunidade Autónoma, ós folios do número__________________ ó __________________. 
                                                             
                                                             
En Castrelo do Val,  a ____ de ________________ de 2.00__                                                       
O SECRETARIO,  
 


