
 

ACTA  2012-2 
PLENO ORDINARIO 
30 de Marzo de 2012 

 
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 
EMILIO JOSE COSTA GARCIA 

JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 
MANUEL PEREZ ARAUJO 

MARIA PIEDAD MATAS MATAS 
RAÚL FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ 

 
MEMBROS AUSENTES 

DANIEL DE DIOS MANSO 
RAMÓN CAÑIZO MONTERO (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 E APROBACION DA ACTA DA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA. 

 
Polo SR. Alcalde dase conta do falecemento nas labores de extinción de incendios  
no Concello de un brigadista,  e na sua memoria gárdase un minuto de silencio. 
A continuación  polo Sr. Presidente ábrese a sesión e polo Sr. Secretario dase 
lectura á acta da última sesión celebrada, que foi aprobada.  
O Portavoz do PP solicita que se transcriban as preguntas palabra por palabra. 
 

APROBACION DO PLAN ECONÓMICO-FINANCIEIRO 

 
Dase conta do Plan Económico-Financieiro para correxi-la inestabilidade 
presupostaria da Liquidación do Presuposto de 2010,  que é aprobado por 
Unanimidade dos asistentes, co seguinte contido: 
 
a) en aplicación  do artigo 20 do Real Decreto  1463/2007, Relación das Entidades 
dependentes, tal como  recolle o art. 2  do Regulamento .  
Xúntase como Anexo I. 
b) Informe de Avaliacion do cumprimento do obxectivo de estabilidade 



orzamentaria. 
Xúntase como Anexo II. 
c) Información de Ingresos e Gastos a nivel de Capítulo.  
Xúntase como Anexos III, IV e V. 
 

ANEXO I 
 
  
DON DOMINGO MARTÍNEZ LÓPEZ,  SECRETARIO-INTERVENTOR 
DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRELO DO VAL (OURENSE). 
 
 
 CERTIFICA:  Que este Ayuntamiento no tiene Entidades dependientes, 
tal como se recoge en el artículo 2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de 
noviembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001. 
 
 
 Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente 
certificación en Castrelo do Val, a  veintitrés de marzo de dos mil doce. 
 
Vº Bº 
El Alcalde 
 

ANEXO II 
 
 
Informe de avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade 
orzamentaria do Orzamento de 2010. 
 
 
Don Domingo  Martínez  López,  Secretario- Interventor  do Concello de 
Castrelo do Val  (Ourense), emite o seguinte Informe: 
 
1º)  Da Liquidación do Orzamento do 2010 dedúcense os seguintes datos: 
 

a) Ingresos non financieiros (capítulos 1 a 7 do  
Orzamento de Ingresos) …………                          1.071.563,94 €. 
b) Obrigas recoñecidas ……………..    1.163.929,66 € 
c) Financiación procedente do remanente de  
TEsourería para as modificacións de créditos….       63.316,34 €. 



d) o 5,53% sobre ingresos non financieiros ……       59.257,49 € 
 
Se ós ingresos non financieiros sumamos os ingresos procedentes do 
Remanente de Tesourería nos da ………………..    1.134.880,28 € 
 
Cantidade que relacionada coas obrigas recoñecidas, daría un desvío de 
29.049,38 €. 
 
Dita cantidade será inferior ó 5,53% dos ingresos financieiros polo que non 
sería necesario a presentación de plans de reequilibrio, agás opinión contraria 
mellor fundada. 
 

Castrelo do Val, 25 de  xaneiro de 2012. 
 

O Secretario-Interventor 
 

ANEXO III 
 
Ingresos y gastos  a nivel de capítulo  6º. 
 
Ejercicio 2010. 
 
GASTOS. 
Capítulo 6:   368.664,93 €. 
 
INGRESOS. 
Procedentes de subvenciones:   253.424,31 €. 
Aportación del Ayuntamiento:  115.240,62 €. 
 
La Liquidación  del Ayuntamiento se desglosa de la siguiente manera: 
 

- Préstamo:       42.000,00 €. 
- Remanente de Tesorería:   63.316,34 €. 
- Ingresos Ordenados:         9.924,28 €. 
 

ANEXO IV 
 
 
INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE CAPITULO 6. 
 



Ejercicio 2011 
 
GASTOS. Según Liquidación. 
 
Capítulo 6:  210.042,64 € 
 
Financiación Capítulo 6. 

-  Subvención del Estado:    13.808,54 €. 
- Xunta de Galicia:    114.474,52 €. 
- Diputación Provincial:    20.342,50 €. 
- Aportación Ayuntamiento:   61.417,08 €. 

 
Comparando  los dos años hay una reducción de la aportación  municipal a 
dicho capítulo de    53.823,54 €. 
 

ANEXO V 
 
 
INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE CAPITULO 6 
 
Las previsiones para el año 2012 son: 
 
- Inversiones:   

- Gastos:   60.000,00 €. 
 
Financiación:   

- Estado:     13.800,00 €. 
- Xunta de Galicia:    10.000,00 €. 
- Diputación Provincial:    17.300,00 €. 
- Fondos Propios Ayuntamiento: 18.900,00 €. 

 
 
Los Ingresos no financieros, quitando subvenciones de las demás 
administraciones se mantiene  constante o al alza. 
Los gastos en energía y comunicaciones se reducirán en aproximadamente 
5.000,00 €, anuales. 
 
Los gastos de la partida 23.9 se reducirán en 3.000,00 € anuales. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DAR CONTA DAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2011 

 
A continuación dase conta do Listado de facturas pendientes de pago a 
15/03/2012, enviado ó Ministerio de Facenda, e así mesmo o Sr. Alcalde comunica 
ó Pleno que a día de hoxe das facturas incluidas na dita relación, soamente queda 
pendiente de pago a factura nº A/113 a EXCAVE, por importe de 32.564,86 €, que 
corresponde ó P.B.2011. 
 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA CREACION DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL DO CONCELLO DE CASTRELO DO VAL 

 
Polo Sr. Presidente dase conta da Ordenanza Municipal pola que se aproba a creación dos 

Ficheirosde datos de carácter persoal do Concello de Castrelo do Val. 

 
A existencia de ficheiros de carácter persoal e os avances tecnológicos, singularmente os 
informáticos, supoñen posibilidades de intromisión no ámbito da privacidade e intimidade  
así como de limitación e vulneración do dereito á autodisposición das informacións  que 
son relevantes para cada persoa.  Por elo a ordenación xurídica recoñece dereitos neste 
campo e establece mecanismos para a sua garantía. A Constitución Española, no seu artigo 
18 recoñece como dereito fundamental o dereito ó honor, á intimidade persoal e familiar e á 
propia imaxe e establece que a Lei limitará o uso da informática para garantir o honor e a 
inimidade persoal e familiar dos cidadán e o pleno ejercicio dos seus dereitos. O Tribunal 
Constitucional, interpretando este artigo, declarou na sua jurisprudencia, e especialmente 
nas suas Setencias 290/2000 e 292/2000, que o mesmo protexe o dereito fundamental á 
protección de datos de carácter persoal, outorgándolle unha sustantividade propia. Este 
dereito foi denominado pola doctrina como “dereito á autodeterminación informativa” ou 
“dereito á autodisposición das informacións persoais” e que, cando se refire ó tratamento 
automatizado  de datos, inclúese no concepto mais amplo de liberdade informativa. 
 
A Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de Datos de Carácter Persoal 
(LOPD) establece un conxunto de medidas para garantir e proteger este dereito 
fundamental. 
 
É responsabilidade das administracións locais aquello concerniente á creación, 
modificación ou supresión de ficheiros de datos de carácter persoal. 
 
O artigo 20 da LOPD establece que a creación, modificación ou supresión de ficheiros das 



Administracións Públicas só poden facerse por medio de disposición de carácter xeral 
publicada no BOP ou Diario Oficial correspondente. 
 
As Corporacións Locais crearán, modificarán e suprimirán os seus ficheiros mediante a 
correspondente ordenanza municipal ou calquera outra disposición de carácter xeral. Nos 
termos previstos na Lei 7/1985, do 2 de abril,  RBRL, e no seu caso, na legislación 
autonómica. 
 
Primeiro.  Creación. 
 
Créanse os ficheiros de  datos de carácter persoal sinalados no Anexo I. 
 
Segundo. Medidas de seguridade. 
 
Os ficheiros automatizados que se creen pola presente Ordenanza cumpren as medidas de 
seguridade establecidas no Real Decreto  994/1999 do 11 de xuño, polo que se aproba o 
Regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos  de 
carácter persoal. 
 
Terceiro.  Publicación 
 
De conformidade co artigo 20 da LOPD, ordénase que a presente Ordenanza sexa publicada 
no BOP. 
 
Cuarto.  Entrada en vigor. 
 
A  presente Ordenanza entrará en vigor o día seguinte ó da sua publicación no BOP. 
 
ANEXO I 
 
Os ficheiros creados mediante a presente Ordenanza Municipal e as suas respectivas 
descricións son as seguintes: 
 

1. FICHEIRO IMPOSTOS. 
 

- Responsable do ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Xestión dos diferentes impostos municipais  de … 
- Afectados: Persoas obrigadas ó pago dos impostos municipais. 
- Procedemento de recollida: A través do imprego de pago ou domiciliación bancaria 

do mesmo. 
- Tipos de datos: Datos identificativos. 
- Nivel de seguridade:  Nivel Básico. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural  nº 15 – 32625 Castrelo do Val. 
- Cesións: Non. 

 
2. FICHEIRO CLIENTES PROVEEDORES 
 



- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Xestión da contabilidade do Concello. 
- Afectados: Persoas de contacto en empresas clientes e proveedores do Concello. 
- Procedemento de recollida: A través dos contratos celebrados con Empresas, 

clientes e proveedores do Concello. 
- Tipos de datos: Datos identificativos e de contacto. 
- Nivel de seguridade: Nivel básico. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Goberno da comunidade e Ministerio de Facenda. 

 
3. FICHEIRO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Control dos veciños que se atopan empadroados no Concello de 

Castrelo do Val.. 
- Afectados: Cidadáns ou veciños do municipio. 
- Procedemento de recollida: Formularios de solicitude de alta e de solicitude de 

cambio de residencia. 
- Tipos de datos: Datos identificativos  
- Nivel de seguridade: Nivel básico. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Deputación de Ourense.. 

 
4. FICHEIRO PADRÓN CATASTRO. 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Xestión dos bens inmbles rústicos, urbanos e de características especiais 

que se atopan ubicados no municipio de Castrelo do Val. 
- Afectados: Propietarios dos inmobles  no municipio. 
- Procedemento de recollida: Cumplimentación do Formulario PADECA. 
- Tipos de datos: Datos identificativos. 
- Nivel de seguridade: Nivel básico. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Non. 

 
5. FICHEIRO REXISTRO DE ENTRADA E SAIDA 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Xestión do Rexistro de Entrada e Saida do Concello. 
- Afectados: Cidadáns que presentan documentación no Rexistro municipal. 
- Procedemento de recollida: Cumplimentación dun Formulario de rexistro de 

Entrada. 
- Tipos de datos: Datos identificativos. 
- Nivel de seguridade: Nivel básico. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Non. 

 



6. FICHEIRO URBANISMO 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Elaboración de informes de carácter ténico.. 
- Afectados: Persoas cuios datos se atopan incluidos nos expedientes. 
- Procedemento de recollida: Os datos recóllense directamente dos interesados. 
- Tipos de datos: Datos identificativos. 
- Nivel de seguridade: Nivel básico. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Non. 
 
7. FICHEIRO PARELLAS DE FEITO 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Xestión do Rexistro de Parellas de Feito do Concello.. 
- Afectados: Persoas que manteñen  unha relaciçon estable de convivencia sin haber 

contraido matrimonio. 
- Procedemento de recollida: Directamento dos titulares dos datos mediante o 

formulario de “Rexistro de Parellas de Feito”. 
- Tipos de datos: Datos identificativos. 
- Nivel de seguridade: Nivel básico. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Non. 

 
 

8. FICHEIRO CENSO CANINO 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Xestión do Censo Canino do Concello de Castrelo do Val.. 
- Afectados: Amos ou propietarios dos animais ubicados no municipio de Castrelo do 

Val. 
- Procedemento de recollida: Mediante formularios destinados ó efecto. 
- Tipos de datos: Datos identificativos. 
- Nivel de seguridade: Nivel básico. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Departamento de Medio Ambiente do Goberno da Comunidade. 

 
 

9. FICHEIRO NÓMINAS 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Xestión de nóminas e persoal.. 
- Afectados: Traballadores do Concello de Castrelo do Val. 
- Procedemento de recollida: Os seus datos persoais son recollidos mediante os 

contratos de traballo. 
- Tipos de datos: Datos identificativos e datos de saúde de traballadores 

minusválidos. 



- Nivel de seguridade: Nivel alto. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Non 
 
. 
10. FICHEIRO LICENCIAS 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Xestión de Licencias outorgadas polo Concello. 
- Afectados: Persoas interesadas en solicitar Licencias.. 
- Procedemento de recollida: Mediante un formulario de Solicitude de Licencias de 

Actividade. 
- Tipos de datos: Datos identificativos. 
- Nivel de seguridade: Nivel básico. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Deputación de Ourense 
 
. 
11. FICHEIRO ACTAS 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Elaboración de Actas do Pleno municipal do Concello. 
- Afectados: Alcalde e Concelleiros do Concello de Castrelo do Val. 
- Procedemento de recollida: Formulario de solicitude de datos de Concelleiros. 
- Tipos de datos: Datos identificativos e de ideología política. 
- Nivel de seguridade: Nivel alto. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Non 
 
. 
12. FICHEIRO SERVICIOS SOCIAIS 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Xestión dos Servizos sociais do Concello. 
- Afectados: Traballadores Sociais  do Concello de Castrelo do Val. 
- Procedemento de recollida: Formularios cumplimentados pola Traballadora Social 
- Tipos de datos: Datos identificativos. 
- Nivel de seguridade: Nivel básico. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Conselleria de Traballo e Benestar. 

 
 

13. FICHEIRO DE AXENTES DE PROMOCION ECONÓMICA 
 
- Responsable do Ficheiro: Concello de Castrelo do Val. 
- Finalidade: Xestiona-los datos dos Axentes de Promoción Económica que prestan 

servizo no Concello de Castrelo do Val. 



- Afectados: Axentes de Emprego contratados polo Concello de Castrelo do Val. 
- Procedemento de recollida: Formularios cumplimentados polo traballador. 
- Tipos de datos: Datos identificativos e de contacto. 
- Nivel de seguridade: Nivel alto. 
- Exercicio de dereitos: Rúa Toural nº 15 – 32625 – Castrelo do Val. 
- Cesións: Consellería de Traballo e Benestar, o C.E.E.I. Galicia S.A.( BIC Galicia). 
 
Posta a votación a presente  Ordenanza, apróbase por Unanimidade dos asistentes. 

 
 

ADHESIÓN Ó CONVENIO MARCO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E 
OS CONCELLOS DA PROVINCIA PARA A PRESTACION DE ASISTENCIA NA 
ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN E APROBACIÓN DAS RELACIÓNS DE ESTRADAS 
MUNICIPAIS E DOS INVENTARIOS DE TRAVESIAS. 

 
Unha vez visto o Convenio marco da Deputación Provincial de Ourense para a 
prestación de asistencia na elaboración, tramitación e aprobación das relacións de 
estradas municipais e da delimitación de travesías, o Pleno do Concello de 
Castrelo do Val, adopta o seguinte acordo: 
 
1º) Solicitarlle á Deputación Provincial a adhesión do Concello de Castrelo do Val, 
ó convenio marco da Deputación Provincial de Ourense para a prestación de 
asistencia na elaboración, tramitación e aprobación das relacións de estradas 
municipais e da delimitación de travesías, aceptando expresamente o clausulado 
de dito convenio. 
2º) Delegar na Deputación Provincial de Ourense o exercicio das facultades 
necesarias para a tramitación ante a Comunidade Autónoma da relación de 
estradas e para a tramitación da proposta de delimitación de travesías ante as 
administracións en cada caso competente incluindo expresamente na dita 
delegación o exercicio da competencia para a aprobación inicial da relación de 
estradas e/ou para a aprobación da proposta de delimitación de travesías. 
3º) Designar como responsable municipal na execución do convenio marco á 
seguinte persoa: 
D. Vicente Gómez García.  Alcalde-Presidente do Concello. 
 
A persoa designada actuará como interlocutor coa Deputación Provincial, sen 
prexuizo das competencias do resto de órganos municipais. 
 
4º) Poñer a disposición dos equipos técnicos da Deputación a cartografía do termo 
municipal da que se dispoña, ordenando ós servizos municipais que faciliten toda 
a colaboración e información precisa para a normal execución do convenio. 
 

ADHESIÓN A DECLARACIÓN DE GALICIA SAUDABLE PARA O FOMENTO DA 
ACTIVIDADE FÍSICA E A ADOPCIÓN DUN ESTILO DE VIDA ACTIVO. 

 
Polo Sr. Alcalde proponse ó Pleno a Adhesión á declaración de Galicia Saudable 
para o Fomento da Actividade Física e a adopción dun estilo de vida activo, 



comprometéndonos a: 
1. Participar activamente no Plan Galicia Saudable e integrarnos na rede de 
actores institucionais e sociais constituída co obxectivo de fomentar un estilo de 
vida activo na poboación de Galicia. 
2. Colaborar e interactuar con outros actores institucionais e sociais na posta en 
marcha de actividades dirixidas ao fomento  da actividade física entre os 
diferentes grupos da poboación galega. 
3. Apoiar e impulsar as  actividades que se desenvolvan no marco do Plan Galicia 
Saudable, e poñer á disposición desta iniciativa as nosas redes e recursos para 
potenciar a súa difusión e impacto. 
4. Contribuír ao desenvolvemento do Portal Galicia Saudable 
(http://galiciasaudable.xunta.es) e da aplicación GaliciaActiva 
(http://galiciaactiva.xunta.es) e participar na elaboración dun inventario detallado 
das instalacións e espazos, actividades e servizos que temos no territorio de 
Galicia para a práctica regular de actividade física. 
5. Ter presente nas nosas decisións e actuacións a importancia de fomentar e 
facilitar as oportunidades para que as persoas poidan gozar dun estilo de vida 
físicamente activo e, ao mesmo tempo, adoptar medidas positivas para promover 
a práctica regular de actividade física saudable no seo da nosa organización. 
 
Posta a votación dita proposta é aprobada por Unanimidade dos asistentes. 
 

MOCION SOBRE GUARDA E CUSTODIA COMPARTIDA 

 
A continuación dase conta da Moción presentada pola Unión Estatal de 
Federacions e Asociacións pola Custodia compartida, acordándose por 
Unanimidade dos asistentes: 
 
"Esta Corporación Municipal, sempre na sua obriga develar polo mellor interés dos 
menores e por reivindicar e defender os dereitos civís dos cidadáns adultos e 
nenos, onde son vulnerados, Acorda: 
 
1.- Consisdera-la figura xurídica da "Guarda e Custodia compartida" dos fillos 
como o maior garante do interés superior dos memos, o cal é por riba de calquera 
outro, o continuar compartindo as suas vidas en igualdade temporal, espacial e 
legal, cos seus dous proxenitores. 
 
2. Considerar que a Garda e Custodia Compartida constitúe un dereito 
fundamental dos menores, así como o recurso xurídico e familiar que de modo 
xeral asegura a igualdade das partes nestes procesos, impedindo que un dos 
proxenitores se eleve co monopolio exclusivo dos menores, co risco de utilización 
e manipulacións dos mesmos. 
 
3. Instar ó lexislador a que modifique o Código Civil  para que éste recolla o 
exercicio da Garda e Custodia Compartida dende o mesmo momento no que se 
presenta diante do Xulgado unha demanda de separación ou divorcio, agás os 



casos excepcionais que podan producirse. O poder xudicial deberá velar por este 
dereito básico dos menores. 
 
4. Desde o ámbito de responsabilidade municipal, esta corporación comprométese 
a trasmitir os valores de igualdade e de corresponsabilidad parental que 
comportan a Guarda e Custodia Compartida, a todos os seus órganos e moi 
especialmente nas áreas de familia, igualdade e servicios sociais. 
 
5. Instar ás Cortes Xerais para que, de modo urxente, aborde as modificacións 
legais pertinentes no Código Civil, de maneira que figure a Garda e Custodia 
Compartida como un dereito  do menor cuio exercicio se salvagardará de modo 
xeral ainda no defecto de acordo entre os pais, considerando igualmente as 
interaccións negativas que se producen coa Lei de Violencia de Xénero. 
 

MOCIÓN DO GRUPO SOCIALISTA SOBRE AS DÉBEDAS DA ADMINISTRACIÓN CO 
CONCELLO DE CASTRELO DO VAL 

 
Polo Voceiro do Grupo Municipal Socialista dase conta da Moción  sobre as 
débedas das distintas  Administracións con este Concello de Castrelo do Val,  
manifestando que neste intre a Xunta débelle ó Concello a cantidade de  
111.647,24 €, en concepto de subvencións e a Deputación Provincial  debe  
44.472,09 €., polo que propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
1. Instar á Xunta de Galicia a que faga efectivo o pago das subvencións 
pendentes. 
2. Instar á Deputación Provincial de Ourense a que faga efectivo o pago das 
subvencións pendentes. 
 
Posta a votación dita Moción é aprobada co seguinte resultado: 
 
Votos a favor:  4 do PSdeG-PSOE 
Votos en contra: 3 do P.P. Manifestan que as subvencións sexan destinadas á sua 
finalidade. 
 

DACIÓN DE DECRETOS 

 
Non se da conta dos Decretos da Alcaldia,  darase conta no próximo Pleno 
Ordinario. 
 

ROGOS E PREGUNTAS 

 
Polo Portavoz do P.P.  se fan as seguintes preguntas e rogos: 
 
1.- Sr. Alcalde, por qué o vehículo mitsubishi modelo L-200 matrícula 6910 FSY, 
adquirido polo Concello no seu momento, coa finalidade de intervención e 
extinción de incendios se encontra na situación actual. sen a sinalización acústica 



e visual pertinente e a bomba de presión desmontada e almacenada no 
polideportivo do concello dende hai meses. 
 
2. Por qué se está a facer uso do vehículo con fines de servizos de obras 
municipais. 
 
3. Sr. Alcalde, querémoslle preguntar si o horario da biblioteca municipal, situada 
no edificio consistorial, é o mesmo que o horario de atención ó público (de 9 a 14 
horas de luns a venres) o cual foi modificado recentemente. 
 
4. En caso afirmativo, dende o grupo de goberno do partido popular quero que se 
teña en conta que este horario non posibilita nin é compatible co acceso ás 
instalacións por parte dos usuarios. 
 
5. Despois do primeiro paso que deron dende o concello de facer pública a 
convocatoria de postos de traballo a través da súa páxina web e esporádicamente 
no taboleiro de anuncios do concello, quixéramos reiterar as queixas que no seu 
momento expresou o grupo popular sobre este tema e solicitar ó Sr. Alcalde que 
esta información chegue a todos os cidadáns do concello por igual xa que a 
imposibilidade de ter internet en todas as aldeas e casas do municipio é evidente. 
Polo tanto sería importante que dalgunha maneira (p.e. con bandos) esta 
información chegara a todolos veciños. 
 
Tamén dende o grupo popular quero transmitir as queixas dalgúns veciños pola 
falta de atención que houbo por parte do concello no momento de pedir 
información e documentación destes postos de traballo. 
 
 
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 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


