
 

ACTA  2014-1 
PLENO ORDINARIO 

30 de Xaneiro de 2014 

 
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 ANGELES BORJAS CID 

MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 
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. 
 

TOMA DE POSESIÓN DE MARIA ANGELES BORJAS CID 

 
A continuación dase conta da Credencial , expedida pola Xunta Electoral Central, 
de haber sido desiñada Concelleira polo Partido Popular,  Dª María Angeles 
Borjas Cid, en sustitución, por renuncia de Dª María Piedad Matas Matas,  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 Partido Popular a Dª María Angeles Borjas 
Cid. 
 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, REFERENTE Ó ARRANXO DA ESTRADA 
OU-101 QUE ENLAZA GONDULFES CON CASTRELO DO VAL 

 
A continuación dase conta da Moción presentada polo Grupo Municipal Socialista, 
referente ó arranxo da estrada OU-101 que enlaza Gondulfes con Castrelo do Val, 



debido a que solo se executaron   300 m.,  dos 2.580 m, que tén  dita via,  
propoñendo ó Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
- Instar á Deputación Provincial de Ourense a que execute a totalidade da estrada 
OU-101. 
 
Posta a votación dita proposta, é aprobada por unanimidade dos asistentes. 
 
 
 

MOCION PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,  EN RELACION A 
ADECUACIÓN DAS ESTRADA OU-1002 E OU-1054 

 
De seguido dase conta da Moción presentada polo Grupo Municipal Socialista, en 
relación á adecuación das estradas OU-1002 e OU-1054, debido a que na época 
invernal  sofren as consecuencias meteorolóxicas propias das zonas de alta 
montaña, con fortes nevadas, choiva, niebla ..., o que fai que a circulación por 
ditas estradas sexa perigosa durante esa época, polo que propón ó pleno a 
adopción do seguinte acordo: 
 
Instar á Deputación Provincial de Ourense a que condicione as estradas citadas 
en canto a medidas de seguridade viaria, bandas e pintado. 
 
Posta a votación dita Moción é aprobada por Unanimidade dos asistentes. 
O portavoz do PP manifesta que se lle esixa ás empresas do AVE o arranxo das 
estradas. 
Contesta o Alcalde que por esas vías non pasan,  e nas outras que estropean xa 
a Deputación se esixiu a reparación. 
 

DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DENDE O 8/11/2013 

 
A continuación dase conta das Resolucións da Xunta de Goberno Local dende o 8 
de novembro de 2013 ata o dia de hoxe. 
 

DAR CONTA DOS DECRETOS DO ALCALDE DENDE O 8/11/2013 

 
De seguido dase conta dos Decretos do Alcalde dende o día 8 de novembro de 
2013 ata a data de hoxe. 
 
18/11 - Autorizacion para enganche auga a Jose Luis del Valle Manso, en 
Castrelo. 
20/11 - Creación ficheiros de datos de carácter persoal. 
03/12 - Nomeamento Director da obra "Mellorade camiños rurais en Castrelo do 
VAl". 
04/12 - Nomeamento Coordinador de Seguridade e Saúde execución obra 
"Mellora Camiños rurais en Castrelo do Val". 



15/01 - Requerimento paralización obra de cierre en Marbán a D. Manuel García 
Fernández. 
20/01 - Abono ó persoal laboral da parte da paga extra de 2012. 
 
 

ROGOS E PREGUNTAS 

 
 O Sr. Alcalde contesta ás preguntas feitas no pleno anterior:  
 
- ¿ Cal Foi o motivo de darlle unha subvención á Garda Civil?. 
Contesta que por motivo da Festa do Pilar. 
 
- ¿Por qué o Concello non se acolleu ás subvencións da Deputación sobre 
marquesinas? 
Porque saían mais caras que facelas nun taller de eiquí. 
 
- O chofer da desbrozadora ¿Por qué está realizando outras funcións no 
Concello? 
Cando non tiña tractor fixo traballos que se necesitaban. 
 
¿ Por qué os operarios que foron contratados coas funcións de xardinería están a 
realizar outros traballos? 
Esporádicamente cando era necesario se lle encargaban outros traballos. 
 
O Portavoz do PP, fai o seguinte rogo: 
- Gustaríanos que se publicaran as dietas dos Concelleiros de toda a lexislatura. 
 
De seguido fai as seguintes preguntas: 
 
- ¿ Con qué finalidade se arranxou un local do Pavillón? 
- ¿Cal é o motivo  polo que se está a realizar agora a mellora das pistas do 
Poulón?. 
 
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 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


