
 

ACTA  2012-5 
PLENO ORDINARIO 

29 de Novembro 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 
DANIEL DE DIOS MANSO 

EMILIO JOSE COSTA GARCIA 
JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 
MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 

MARIA PIEDAD MATAS MATAS 
RAMÓN CAÑIZO MONTERO 

 
MEMBROS AUSENTES 

MANUEL PEREZ ARAUJO 
 
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. 
 

DECLARACIÓN DE URXENCIA DA TOMA DE POSESIÓN DE MARIA DEL MAR VALLE 
ALVAREZ 

 
A continuación acórdase declarar de urxencia a presentación  por Dª Maria del 
Mar Valle Alvarez da credencial , expedida pola Xunta Electoral Central, de 
haber sido desiñada Concelleira polo PSdeG-PSOE, en sustitución, por renuncia 
de D. Raúl Fernández Fernández,  e cumprindo o requisito  legal de prestar 
xuramento ou promesa, baixo a fórmula que establece o Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril, procédese a continuación a darlle posesión como Concelleira do 
PSdeG-PSOE a Dª María del Mar Valle Alvarez. 
 

APROBACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO DE 2013 

 



Dada conta do expediente tramitado para a aprobación,  no seu caso, do 
Orzamento desta Entidade, formado para o exercicio de 2013, polo Sr. Alcalde 
presidente deste Concello. Considerando que na sua tramitación se cumpriron 
os requisitos que sinala a lexislación vixente e que contén os documentos que 
preceptúan os artigos 165, 166, 167 e concordantes do texto refundido da Lei 
reguladora das Facendas Locais, R.D. Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, e R.D. 
500/90 do 20 de abril. Vistos o informe emitido pola Intervención e o dictame da 
Comisión competente, ambos en sentido favorable; entablado o correspondente 
debate e discutidos suficientemente os créditos de gastos e os recursos de 
ingresos,  acordouse, por 6 votos a favor do PSdeG-PSOE, e 2 votos en contra 
do PP: 
 
1º.- Aprobar inicialmente o Orzamento desta Entidade para o exercicio de 2013, 
cuia contía quedou fixada, tanto en GASTOS como en INGRESOS, nun total de 
SETECENTOS OITENTA E NOVE MIL  CENTO VINTEUN EUROS, (789.121,00 
€), asignando a cada un dos capítulos as seguintes cantidades: 
 

ESTADO DE GASTOS 
Capítulos DENOMINACIÓN  

 A) OPERACIÓNS CORRENTES 
 

 

1 Gastos de persoal 191.900,00 
2 Gastos en bens correntes e servizos 515.231,00 
3 Gastos financieiros 4.300,00 
4 Transferencias correntes 1.000,00 
 B) OPERACIÓNS DE CAPITAL  
6 Inversións reais 51.690,00 
7 Transferencias de capital  
8 Activos financieiros  
9 Pasivos financieiros 25.000,00 
 TOTAL 789.121,00 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

Capítul
os 

DENOMINACIÓN  

 A) OPERACIÓNS CORRENTES  

1 Impostos directos 236.708,00 
2 Impostos indirectos 15.000,00 
3 Taxas e outros ingresos 64.940,00 



4 Transferencias correntes 442.540,00 
5 Ingresos patrimoniais 200,00 
 B) OPERACIÓNS DE CAPITAL  
6 Enaxenación de inversións reais  
7 Transferencias de capital 39.010,00 
8 Activos financieiros  
9 Pasivos financieiros - 9.277,00 
 TOTAL 789.121,00 

 
2º.- Aprobar, igualmente, as Bases de Execución de dito Orzamento.  
3º.- Aprobar a plantilla de persoal que se contempla no Orzamento, e que está 
formada por: Cadro de persoal: 
Funcionarios: 
Unha praza de Secrretaría-Intervención,  integrada no grupo A2, en propiedade. 
Unha praza de Auxiliar Administrativa integrada no Grupo C2, en propiedade 
Unha praza de Subalterno,  en propiedade. 
Persoal laboral: 
1 praza de  Axente de Emprego e Desenvolvemento Local. A Tempo completo. 
1 Operario de servicios varios, a tempo completo. 
 
4º.- Que se expoña ó público polo prazo de quince días hábiles, ós efectos de 
reclamacións, de conformidade co preceptuado no art. 169.1 do citado Real 
Decreto. 
5º.- Que no suposto de non se presentar  reclamacións en contra do mesmo, 
consideraráse definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da sua 
publicación, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, xunto coa 
plantilla de persoal  e a relación de postos de traballo, segundo dispoñen os arts. 
127 do Real Decreto lexislativo 781/1986 do 18 de abril e 169.3 do repetido Real 
Decreto; e noutro caso procederáse de acordo co previsto no nº 1 deste último 
artigo. 
6º.- Que de confirmidade co número 4 do mesmo artigo, se remita copia do 
referido orzamento á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. 
 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL E REGULAMENTO PARA A CONSERVACIÓN DE CAMIÑOS E 
VIAS RURAIS. 

 
Polo Sr. Alcalde dase conta da  Ordenanza Municipal e Regulamento para a 
Conservación de camiños e viais rurais, e posta a votación acórdase por Unanimidade dos 
asistentes: 
 
1º.-  Aproba-la Ordenanza Municipal e Regulamento para a conservación de camiños e 



vias rurais. 
2º.- Expoñer dita Ordenanza no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello polo prazo 
de 30 días, previo anuncio no B.O.P., ó efecto de que durante dito prazo se podan 
presentar  polos interesados as reclamacións oportunas. 
 
3º.- No caso de que contra dito acordo non se presente ningunha reclamación, 
entenderáse que esta aprobación provisional pasa a ser definitiva. 
 
4º.- Publicar unha vez convertido en definitivo o acordo provisional, a referida 
Ordenanza no BOP. 
 

 
ORDENANZA MUNICIPAL E REGLAMENTO PARA A CONSERVACIÓN DE 

CAMIÑOS E VÍAS RURAIS 
 
Artigo 1.- Obxecto e fundamentación legal 
 

1. Esta ordenanza municipal ten por obxecto a regulación do uso, mellora, 
conservación, mantemento e a defensa de camiños e vías rurais de titularidade 
municipal do municipio de Castrelo do Val, exceptuando as servidumbres 
típicas de fincas aisladas que se rexirán polos artigos 564 ó 568 do Código 
Civil.  

2. A presente ordenanza aprobase ó amparo do previsto no artigo 140 da 
Constitución Española, no artigo 25.2,d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases do réximen local, aprobado mediante o Real Decreto 
Lexislativo 781/1986, de 18 de abril.  

 
Artigo 2.- Categorías de camiños.  
 
 Camiños da rede viaria municipal: Son os camiños e carreteras estructurais do 
término municipal. Teñen esta condición os que así figuran no Catastro de Rústica, ou 
nos instrumentos de planeamento xeral ou derivado, así como todos os que están inscritos 
no inventario municipal.  
 
Artigo 3.- Usos.  
 

1. Son usos ordinarios dos camiños e vías rurais os de circulación de persoas, 
rebaños, animais de carga, vehículos e maquinaria agrícola e vehículos de 
turismo, e todo tipo de camións sempre que sexa eventual.  

2. Os outros usos entenderanse como excepcionais e, máis en concreto, os de 
maquinaria de construcción, carreiras e probas ou prácticas deportivas, 
maquinaria destinada a prospeccións e instalacións mineiras, vehículos 
deportivos todoterreo, vehículos pesados con un tonelaxe total superior a 
15.000 Kg., circulación de materiais perigosos, molestos ou insalubres, e 
circulación de vehículos especiais con cargas de productos forestais.  

 



 
Artigo 4.- Usos excepcionais.  
 
 Os usos excepcionais dos camiños e carrreteras municipais requerirán a previa 
autorización municipal, que deberá renovarse o comezo de cada ano, durante o mes de 
xaneiro.  
 Dita autorización, estará suxeita o procedemento administrativo e de réxime local 
aplicable, cas seguintes especialidades.  
 1. Deberase presentar unha solicitude firmada polo titular ou o representante legal 
da persoa ou entidade que pretena facer o uso.  
 
 2. Esta solicitude deberase presentar con unha antelación previa de 20 días a data 
prevista para o uso excepcional.  
 
 3. Na solicitude deberase especificar o recorrido, o tipo de uso que se fará, a 
maquinaria que se utilizará e os días e horas previstos.  
 
 4. O Concello resolverá a solicitude nun prazo de 15 días a contar desde o día 
seguinte da súa presentación, excepto que se suspenda a tramitación do expediente por 
unha causa imputable o interesado. Pasado este prazo, máis o da suspensión, se é o caso, 
sin notificar a resolución, entenderase denegada por silencio administrativo.  
 
 5. A autorización poderá fixar as condicións que se consideren convenientes, así 
como o depósito de fianzas para garantizar a reposición o estado orixinal e a reparación 
dos camiños afectados, se é o caso.  
 
 
Artigo 5.- Tasa por uso excepcional e circulación de vehículos pesados.  
 

1. A circulación polos camiños con vehículos de peso total superior a 15.000 Kg 
, os accesos e cerramentos así como as nivelacións ou movementos de terra 
das fincas colindantes os camiños precisarán autorización expresa do concello, 
o abono das tasas reglamentarias e o depósito previo da fianza que se fixe para 
responder dos eventuais danos e perxuízos. A solicitude tramitarase conforme 
ó señalado no artigo 4 da presente ordenanza.  

 
2. Importe dos avales a exixir: 

 Será necesaria a presentación de aval bancario que responda polos desperfectos 
que se poidan ocasionar ata o final das operacións. Si se houbera causado daño na 
infraestructura do camiño, arreglarase co fondo do aval depositado.  
  
 Nos casos cuia utilización sexa permanente ó longo do ano, depositarase aval 
polas cantidades que correspondan, de acordo co Informe do Técnico Municipal. 
 
 Unha vez finalizado o uso excepcional do camiño comunicarase tal circunstancia 
por escrito ó Concello que comprobará o estado dos camiños afectados tras o cal 



resolverá o procedente sobre a cancelación da garantía depositada. En caso de que non se 
producisen danos aparentes ordenarase a devolución da garantía depositada previo 
ingreso polo solicitante nas arcas municipais do importe do 5 por 100 do aval depositado 
en concepto de tasas pola autorización municipal.  
 
 3.- Os eventuais danos á estructura e instalacións dos camiños serán reparados 
polos causantes dos mismos ou subsidiaramente polo Concello a cargo de aqueles.  
 
 
 
 
 
 
 

DACIÓN DE DECRETOS 

 
A continuación dase conta dos Decretos da Alcaldía desde o 27 de setembro ata 
a data actual.  
 

ROGOS E PREGUNTAS 

 
Non hai rogos nin preguntas. 
 
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,  
 


