
 

ACTA  2013-4 
PLENO ORDINARIO 
31 de Xullo de 2013 

 
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 DEL MAR VALLE ALVAREZ 
MARIA PIEDAD MATAS MATAS 

RAMÓN CAÑIZO MONTERO 
 

MEMBROS AUSENTES 

DANIEL DE DIOS MANSO 
 
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. 
 

APROBACION DA CONTA XERAL DO ORZAMENTO EXERCICIO 2012 

 

De seguido dase conta do expediente tramitado para a aprobación , no seu caso, 
da Conta Xeral do Orzamento correspondente ó exercicio de 2012, cos seus 
respectivos xustificantes. Vistos os informes favorables de Secretaría e 
Intervención, así como o dictame  da Comisión Especial de Contas, previa 
deliberación ó efecto, , Acórdase aprobar a mencionada Conta nos termos nos 
que foi redactada, por 5 votos a favor do PSdeG.PSOE e 3 abstencións do P.P. 
  
 Asimesmo, acórdase trasladar copia de dita Conta Xeral ó Consello de 
Contas de Galicia. 
 

DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DENDE O  1 DE 



XUÑO. 

 

A continuación dase conta das Resolucións da Xunta de Goberno Local dende o 1 
de xuño. 
O Portavoz do PP pregunta cal é o importe da subvención do Programa de 
Abandono Escolar. 
Contestando o Sr. Alcalde, que a Xunta aporta 11.000 €. e o Concello 3.000 €. 
 
Referente a Solicitude do Obradoiro de Emprego, pregunta como se vai facer a 
selección. 
 
Contesta o Sr. Alcalde, que segundo as bases que se publiquen unha vez  
concedan o Obradoiro, e o reparto de alumnos farase equitativo por Concello. 
 

DAR CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA DENDE O 1 DE XUÑO. 

 

Dase conta dos Decretos da Alcaldía desde o 01/06/2013 que de seguido se 
relacionan: 
 
- 30/05 - Decreto de autorización  para repoñer material de cobertura na vivenda a 
Manuel Pérez Araujo. 
- 30/05 - Decreto de autorización para convertir a porta de entrada en ventá na sua 
vivenda a José Tiago da Encarnaçao. 
- 30/05 - Autorización  para reconstruir muro exterior da vivenda, a Felisindo 
Salgado Rivera. 
- 03/06- Autorización para enganche de auga e alcantarillado a Emilio Parada Cid. 
- 03/06 - Autorización para enganche de auga a Cárnicas Hermanos Boo. 
- 11/07 - Autorización para realización de cierre a Eulogio Barja Rua. 
- 11/07 - Autorización para Revestir fachadas do garaxe a Milagros Touriño 
Carnero. 
- 19/07 - Autorización para arranxo de tellado a Manuel Serafín Salgado Rivera. 
 
 
 

ACORDO SOBRE PROTECCION DAS PERSOAS AFECTADAS POLAS PARTICIPACIONS 
PREFERENTES 

 

Dase conta do escrito remitido polo Concello de Laza,  sobre protección das 
persoas afectadas pola colocación masiva de participacións preferentes, 
acordándose por  Unanimidade dos asistentes, apoiar dito escrito nos seguintes 
termos: 
 
1. Este Concello apoiará ás personas afectadas por preferentes e subordinadas, 
xa que en grande medida son pequenos aforradores e non investidores. Ademáis 
facilitará na medida do posible as accións da Plataforma en vías de creación dos 
afectados por preferentes e subordinadas de Castrelo do Val, que ten por 



obxectivo loitar pola consecución dos seus aforros, esixir a reapertura do prazo de 
arbitraxe e facer visibel esta macroestafa realizada polas entidades crediticias. 
 
2. Solicitar a derrogación do Real Decreto polo que se deu luz verde ás quitas que 
non é mais que un segundo roubo. 
 
3. Esixir do FROB, dono do 100% de NGB, do Ministerio de Economía, do 
Goberno do Estado, da Xunta de Galiza e de Novagalicia Banco a continuidade do 
proceso de arbitraxe ata que recuperen o seu capital  todas as persoas 
aforradoras qeu foron estafadas polas Caixas agora integradas en Novagalicia 
Banco. 
 
4. Instar á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a que adopten medidas 
efectivas de protección dos clientes de entidades financieiras que investiron os 
seus aforros en instrumentos financieiros opacos sen que por parte das entidades 
fosen informados debidamente dos riscos do producto e sen que se cumprisen as 
demais obrigas establecidas na normativam co fin de que poidan recuperar os 
seus aforros no prazo de tempo mais breve posible. 
 
5. Instar á Xunta de Galicia a exercer as potestades que ostenta sobre Novagalicia 
Banco para que os centos de adquirentes de participacións preferentes das 
extintas Caixas de Aforro podan recuperar inmediata e integramente o 
investimento realizado. 
 
6. Instar á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a que demanden  do Banco 
de España e a Comisión do Mercado de Valores (CNMV) a emprender unha 
campaña de inspección sobre a comercialización por parte das entidades 
financieiras das participacións preferentes, esixindo, no seu caso, a depuración 
das responsabiliddes aos executivos e directivos das entidades financieiras que 
impulsaron e cometeron o fraude masivo aos pequenos aforradores. 
 

ROGOS E PREGUNTAS. 

 

O Sr. Alcalde contesta á pregunta feita no Pleno anterior: 
¿ O Concello tiña alugados os medios de transporte e os medios de acceso o 
cableado. xa que a empresa contratada estaba a utilizar  os utensilios e medios do 
propio Concello de Castrelo do Val? 
- Os medios do Concello  utilizábaos a Empresa por estar contemplados así no 
contrato. 
 
A continuación o Portavoz do PP fai a seguinte pregunta: 
- ¿ O Sr. Silva tamén estaba contratado por esa Empresa? 
 
A continuación fai o seguinte rogo: 
No Plan Base 2013,  sería mellor a continuación da Pista O Poulón, con saida á 
carretera de Gondulfes. 



 
 
 
 
 
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 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


