
 

ACTA  2013-5 
PLENO ORDINARIO 

26 de Setembro 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 
DANIEL DE DIOS MANSO 

EMILIO JOSE COSTA GARCIA 
JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 

MANUEL PEREZ ARAUJO 
MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 

MARIA PIEDAD MATAS MATAS 
RAMÓN CAÑIZO MONTERO 

 
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. 
 

PROPOSTA DE FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2014 

 

Visto o escrito remitido polo Departamento Territorial   da Consellería de Traballo e 

Benestar , en Ourense, no que comunica as festas laborais na Comunidade Autónoma de 

Galicia para o ano 2014,  o Pleno  do Concello, adopta, por unanimidade, o seguinte 

acordo: 

 

Propor como festivos locais, para o ano 2014, os seguintes días e festividades: 

 

 

- 17 de xaneiro. San Antón. 

- 5 de marzo  - Mércores de Cinza. 

 
 



EXPEDIENTE DE BAIXAS DE EXERCICIOS PECHADOS. 

 

Dada conta do expediente de baixas no estado de ingresos de presupostos pechados, por 6 

votos a favor do PSdeG-PSOE e 3 en contra do PP, tomouse o seguinte acordo: 

Aprobar o expediente de baixas de ingresos de exercicios pechados, e expoñelo ó público 

durante quince días no B.O.P. , considerando a partir da sua publicación esta aprobación 

definitiva no caso de que non se presenten reclamacións en contra da mesma, co seguinte 

resume: 

a) Recibos que foron dados de baixa do padrón:  

 

- I.B.I. URBANA  

 - ANO 2.004    13, 29 €  

 - ANO 2.005   22,17 € 

 - ANO 2.006   22,61 € 

 - ANO 2.007   17,12 € 

 - ANO 2.008   10,88 € 

 - ANO 2.010   67,32 € 

 - ANO 2.012   75,11 € 

 

- I.V.T.M. 

 - ANO 2.004   506,13 € 

 - ANO 2.005   472,05 € 

 - ANO 2.006   730,79 € 

 - ANO 2.007   642,43 € 

 - ANO 2.008   159,66 € 

 - ANO 2.009   140,73 € 

 - ANO 2.010   213,30 € 

 - ANO 2.011   172,28 € 

 

- RECOLLIDA R.S.U. 

 - ANO 2.004   1.840,00 € 

 - ANO 2.005   440,00 € 

 - ANO 2.006   280,00 € 

 - ANO 2.007   400,00 € 

 - ANO 2.008   252,00 € 

 - ANO 2.009   126,00 € 

 - ANO 2.010   126,00 € 

 - ANO 2.011   210,00 € 

 

 

 

 

- I.B.I. RÚSTICA 

 - ANO 2.005   21,61 € 

 - ANO 2.006   22,04 € 



 - ANO 2.007   22,48 € 

 - ANO 2.008   22,93 € 

 - ANO 2.009   7,48 € 

 - ANO 2.010   3,69 € 

 - ANO 2.011   3,62 € 

  

- ABASTECEMENTO AUGA POTABLE  

 - ANO 2.011   6,00 €  

 

b) Recibos con errores na identificación ou outros:  

 

- RECOLLIDA R.S.U.  

 - ANO 2.004    800,00 € 

 - ANO 2.005   840,00 € 

 - ANO 2.006   840,00 € 

 - ANO 2.007   800,00 € 

 - ANO 2.008   756,00 € 

 - ANO 2.009    798,00 € 

 - ANO 2.010   798,00 € 

 - ANO 2.011   630,00 € 

 - ANO 2.012   598,00 € 

 

 Nos Anexos I e II figura o listado por contribuíntes.  

 Anexo I.- Bajas en el padrón.  

 Anexo II.- Listado de recibos erróneos en la tasa de recogida de residuos sólidos 

urbanos.  
 

MOCION PRESENTADA POLO GRUPO SOCIALISTA DE CASTRELO DO VAL, DE 
REXEITAMENTO SOBRE O PROXECTO DE LEI DE RACIONALIZACIÓN E 
SOSTENIBILIDADE DE ADMINISTRACION LOCAL. 

 

Polo Voceiro do Grupo Municipal Socialista dase conta da Moción  de 
Rexeitamento sobre o proxecto de Lei de racionalización e sostenibilidade de 
Administración Local. 
 
No turno de intervencións toma a palabra o Portavoz do PP, para manifestar que 
non está de acordo coa Moción alegando que se debían mancomunar os servizos 
para que saíra máis económico. 
Toma a palabra o Alcalde para preguntarlle   ó  Portavoz do PP si  había lido o 
Proxecto de Lei, contestando  éste que non. 
Polo que o Alcalde pón de manifesto que nese Proxecto de Lei tamen se pretende 
eliminar as Mancomunidades, así como determinados servizos pasalos á 
Deputación, o que significaría un alonxamento da Administración ós veciños de 
Castrelo do Val. 
Asimesmo tamén da conta de que a executiva da FEGAMP rechaza ese proxecto 
de lei, e que a través das Deputacións non se prestan os servizos mais baratos 



como vemos agora mesmo en 49 concellos a recollida de lixo  acaban de 
privatizala polo que entendemos que esa Lei pretende a privatización de tódolos 
servizos. 
A continuación responde o Portavoz do PP, decindo que Concellos de menos de 
1000 habitantes como o de Castrelo do Val, debían desaparecer, ó que o Alcalde 
dí que o Concello de Castrelo do Val tén mais de 1000 haibtantes,  contestando o 
Portavoz do PP que mais ou menos da igual, que deben desaparecer. 
Pola Presidencia pídese  que conste en acta. 
 
Posta a votación dita Moción  acórdase por  6 votos a favor do PSdeG-PSOE e 3 
en contra do PP: 
 
- RExeitar de forma contundente a posta en marcha da lei de reacionalización e 
sostenibilidade  da administración local por ser lesiva para os Concellos e non 
solucionar ningún dos problemas da administración local. 
- Solicitar a retirada do actual Proxecto e esixir fagan outro, non imposto, senón 
acordado e que dea resposta eficaz ás necesidades reais do mundo local, 
delimitando as competencias e o financiamento para prestar todos os servizos que 
delas se deriven, cunha estructura e un modelo que aporte eficacia e aforre 
custos. 
- Trasladar este acordo ós presidentes da FEGAMP E femp, ó Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas e ó Presidente do Goberno de España. 
 
 

MOCION DA AGRUPACION MUNICIPAL SOCIALISTA DE CASTRELO DO VAL, EN 
RELACIÓN CO RIO TAMEGA. 

 

Polo Voceiro do Grupo Municipal Socialista dase conta da Moción  en relación co 
río Támega. 
 
Intervén o Portavoz do PP, decindo que había un proxecto que dende o Grupo de 
Goberno xa se daba por feito. 
Contestando  o Alcalde que efectivamente había un proxecto redactado no ano 
2009 e que estaba contemplado nos presupostos  do ano 2013, e neste mesmo 
ano a través da Parlamentaria Socialista  Laura Seara se fixo unha pregunta ó 
Ministro de Agricultura referente á obra do río Támega en Castrelo do Val e Laza, 
á que respondeu que unha vez analizados os tramos ós cales facía referencia, 
reconocía que eran interesantes e necesarias as obras e se executarían unha vez 
que se habilitara a Partida Presupostaria, polo que se presenta a Moción instando 
ó Ministerio a que dote a Partida para a execución da obra. 
 
Posta a votación dita Moción, acórdase por 6 votos a favor do PSdeG-PSOE e 3 
votos en contra do PP: 
 
- Instar ó Ministerio a que habilite partida presupostaria. 
- Instar ó Ministerio a que inicie as obras o antes posible para evitar que se siga 



deteriorando o medioambiente que sufre o Tamega, tendo en conta que se atopa 
dentro da rede Natura 2000. 
 
 
 

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

 

A continuación dase conta das Resolucións da Xunta de Goberno Local dende o 1 
de agosto. 
 

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

 

Dase conta dos Decretos da Alcaldía desde o 01/08/2013 que de seguido se 
relacionan: 
 
- 19/08 - Autorización para instalar contenedor de obra na rua Estrada en Castrelo 
do Val. 
- 21/08 - Adhesión ó convenio entre a Conselleria de Presidencia, Admon. 
Públicas e Xustiza, a Conselleria de Sanidade e a FEGAMP, para realización de 
programas de atención e protección da saúde. 
- 17/09 - Aprobación do gasto para execución de camiño en Portocamba. 
- 18/09 - Decreto de valoración da situación laboral e persoal dos candidatos a 
peóns de xardineria. 
- 23/09 - Reparto do Importe do Complemento de productividade. 
 
 

ROGOS E PREGUNTAS. 

 

Á pregunta feita no pleno anterior polo Portavoz do PP. 
¿O Sr. Silva tamén estaba contratado pola Empresa?. 
Contesta o Sr. Alcalde que Non. 
 
A continuación o Portavoz do PP, fai a seguinte pregunta: 
¿Por qué motivo o Concello durante o mes de agosto tén o alumbrado encendido 
toda a noite e agora que non hai xente se volve apagar parte del, e sin embargo 
mantense o alumeado en propiedades privadas. 
 
De seguido fai os seguintes rogos: 
 
- Unha vez que se contratou o chófer para o tractor, que se faga o servizo de 
desbroce dentro do casco urbanos. 
- Que se mellore ou acondicione o acceso á piscina. 
- Que se aplique a Lei de Prevención de Incendios e se faga cumprir. 
 
A concelleira Piedad Matas, fai o seguinte rogo: 



- Logo de participar nunha Mesa Redonda de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer, rogo que a traballadora social se poña en contacto coa Asociación  de 
Familiares de enfermos de Alzheimer de Verin, para que os veciños do Concello 
poidan participar. 
 
A Portavoz do PSdeG-PSOE, fai o seguinte rogo: 
- Ante os rumores que hai en Castrelo de que un membro da Corporación dixo que 
algúns concelleiros cobraban 5.000 euros cada seis meses, rógolle ó Presidente 
ou Interventor nos informe do que percibiron  por asistencias durante os 6 últimos 
meses os membros da Corporación. 
Contesta o Alcalde que se traerá ó próximo pleno e solicita permiso para publicalo 
na páxina web. 
 
 
 
 
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 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


