
 

ACTA  2014-2 
PRIMEIRA CONVOCATORIA 

PLENO ORDINARIO 
27 de Marzo 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. 
O portavoz do PP manifesta que non está de acordo coa trascripción  das 
preguntas. 
Contestando o Alcalde que o núcleo da pregunta está correcto,  aprobándose dita 
acta,  por 6 votos a favor do PSdeG-PSOE e 3 votos en contra do PP. 
 

RECTIFICACIÓN Á ACTA DO PLENO DE  DATA 18/12/2013. 

 
Por Unanimidade dos asistentes,  acórdase  recitifcar na acta do Pleno de data 
18/12/2013, o asunto " Proposta do Grupo de Goberno ás alegacións formuladas ó 
orzamento de 2014 e aprobación definitiva", no punto 3º : 
Ingresos: .Suprímese o Capítulo 9 - Pasivos financieiros. 
Polo tanto o  importe total de ingresos modificado é de: 757.790,00 €.  
O resume do orzamento por capítulos queda da seguinte maneira 
 
GASTOS  



 
Capítulo DENOMINACIÓN IMPORTE 
1 Gastos de persoal 183.400,00 
2 Gastos correntes en bens e servizos 535.100,00 
3 Gastos financieiros 10.500,00 
4 Transferencias correntes 1.000,00 
9 Pasivos financieiros 25.000,00 
 TOTAL GASTOS 755.000,00 
                                         
 
 
INGRESOS 
 
 
Capítulo DENOMINACION IMPORTE 
1 Impostos directos 231.000,00 
2 Impostos indirectos 5.000,00 
3 Taxas, prezos públicos e outros ingresos 62.050,00 
4 Transferencias correntes 459.520,00 
5 Ingresos patrimoniais 200,00 
7 Transferencias de capital 20,00 
   
 TOTAL INGRESOS 757.790,00 
                                                                                                                   
 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1/2014. 

 
Pola portavoz do PSdeG-PSOE María del Mar Valle Alvarez, dase conta do expediente  nº 1 de 
Modificación de Crédito do Orzamento de 2014. 
 
 
Unha vez aprobado pola Deputación Provincial o Plano Base 2014, proponse ó Pleno unha 
Modificación  de crédito, para incluir as seguintes obras: 
 

Nº Denominación presupuesto 

1 Abastecemiento e Sanamento en Nocedo do Val  

6.189.04 

2 Pav. Rua Toural en Castrelo e Praza en Pepin 51.715,78 

3 Reforma local social en Portocamba 13.943,97 

4 Asfaltado acceso a bodega en O Poulón en Castrelo  do 

Val 

4.663,74 

5 Saneamento en Fontairo en Castrelo do Val 7.976,20 

6 Parque en escola de Campobecerros 5.359,82 



 

as obras anteriores se financiarán mediante: 

A) Crédito Extraordinario 

a) Partidas de Gastos que se crean: 
 

Partida Denominación Presupuesto 
161-609.01 Abastecemento e Saneamento en Nocedo do Val 6.189,04 
161-609.02 Saneamento en Fontairo en Castrelo do Val 7.976,20 
155-619.01 Acceso a Concello 51.715,78 
155-619.02 Asfaltado a bodega 4.663,74 
171-625.01 Parque Campobecerros 5.359,82 
933-632.01 Escuola Portocamba 13.943,97 
 TOTAL 89.848,55 

 
b) Partidas de ingresos que se crean: 

 
Partida Denominación Importe 

761 Aportación da Deputación Provincial ó Plan Base 49.999,93 

78 Xunta de Veciños de Portocamba 7.500.00 

870 Superavit Presuposto ano 2013 32.348,62 

 TOTAL 89.848,55 

 

c) Financiación dos gastos 

Partida Denominación Presupost Aport. 
Concello 

Diputacio
n 

Convenio 
con Xunta 
de vecinos d 
Portocamba 

161-609.01 Abastecemento y Saneamen. en 
Nocedo do Val 

6.189,04  4.343,47 1.845,57 

161-609.02 Saneamento en Fontairo en 
Castrelo do Val 

7.976,20 7.976,20   

155-619.01 Acceso a Concello 51.715,78 14.348,86 36.201,05 1.165,87 
155-619.02 Asfaltado a bodega 4.663,74 4.463,74   
171-625.01 Parque Campobecerros 5.359,82 5.359,82   
933-632.01 Escola Portocamba 13.943,97  9.455,41 4.488,56 
 TOTAL 89.848,55 32.348,62 49.999,93 7.500,00 

 

B) Suplemento de crédito 

 
a) Gastos  -  Partida  911 -   14.300,00 €. 
b) Ingresos - 870. Superavit presupuesto  2013  -  14.300,00 €. 
 

Polo tanto o presuposto modificado  queda da siguiente maneira: 

 
RESUMEN PRESUPOSTO POR CAPÍTULOS 
 



GASTOS  
 

Capítulo DENOMINACIÓN IMPORTE 
1 Gastos de persoal 183.400,00 
2 Gastos corrientes en bens e servizos 535.100,00 
3 Gastos financieiros 10.500,00 
4 Transferencias correntes 1.000,00 
6 Inversions reais 89.848,55 
9 Pasivos financieiros 39.300,00 
 TOTAL GASTOS 859.148,55 

                                         
 
INGRESOS 
 
 

Capítulo DENOMINACION IMPORTE 
1 Impostos directos 231.000,00 
2 Impostos indirectos 5.000,00 
3 Tasas, prezos públicos e outros ingresos 62.050,00 
4 Transferencias correntes 459.520,00 
5 Ingresos patrimoniais 200,00 
7 Transferencias de capital 57.519,93 
8 Remanente Tesorería Gastos xerais 46.648,62 
9 Pasivos financieiros 00 
 TOTAL INGRESOS 861.938,55 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
FINANCIACIÓN 

Esta modificación finánciase con cargo ó remanente líquido de Tesorería, Supeavit  y novos ou  

miyores ingresos, nos seguintes termos: 

Remanente líquido de Tesorería:     46.648,62 €. 

Novos ingresos :          57.499,93 €.  

TOTAL:     104.148,55 € 

 

Gastos  do Crédito Extraordinario e da ampliación de crédito: 104.148,55 €. 

 

O  Portavoz do PP, Manuel Pérez Araujo, manifesta que a obra  Asfaltado acceso a bodega en O 
Poulón en Castrelo do Val,   xa está realizada e que o seu proxecto está sobrevalorado. 
O Alcalde contéstalle que si ben hai unha parte do acceso que está asfaltada, dita parte non se inclúe 
na obra a realizar. 
 
Posto a votación apróbase por 6 votos a favor do PSdeG- PSOE e 3 en contra do PP. 
 
 

MOCIÓN DO PSDEG-PSOE EN RELACIÓN CO CASTELO DE MONTERREI 

 
A continuación pola Portavoz do Grupo Municipal Socialista, dase conta da Moción  
en relación co Castelo de Monterrei, propoñendo ó Pleno: 
 



1.- Instar á Xunta de Galicia para que proceda de inmediato a paralizar as obras 
que se están a executar no Castelo de Monterrei. 
2. Reclamar da Xunta de Galicia a intervención da Dirección Xeral de Patrimonio 
co obxecto de verificar os danos causados no patrimonio público, esixir a 
inmediata reposición e incoar os expedientes sancionadores que correspondan. 
3. Instar á Xunta de Galicia para desbotar a execución dun hotel no Castelo de 
Monterrei. 
4. Instar á Xunta de Galicia aexecutar un Plan Director de rehabilitación integral do 
Castelo de Monterreie a súa fortaleza que sirva para promover turístida e 
económicamente a Comarca, pondo en valor os usos culturais, divulgativos e 
promocionais do Castelo dende o punto de vista histórico e etnográfico. 
 
O Portavoz do PP manifesta: 
Segundo vostedes o Castelo de Monterrei, transferido no ano 2008, a Xunta de 
Galicia negociado polo Sr. Touriño xa que todo eso foi mentira foi encherselle a 
boca ó Sr. Quintana no seu día e nunca foi levado a cabo. A cesión foi levada a 
cabo gobernando o Partido Popular (DoG 12-01-2010). 
Dende o noso Grupo político o que lle pedimos é que se preocupen do pouco 
patrimonio que queda no noso Concello, por exemplo "A Pedra da Estela", 
encontrada na zona do Marco, vostedes non lle deron ningunha importancia 
incluso cando nos o levamos a Pleno algún membro da súa Corporación non 
sabía do que estabamos a falar. Este tipo de cousas, segundo nós, debería ser un 
referente a nivel turístico no noso Concello. 
 
Replica o Alcalde decindo que tal e como reflexa a prensa e os informes do 
Técnico Municipal de Monterrei, estáse afectando partes importantes no Castelo, 
así o demostra que a propia empresa solicitou Licencia para arreglar desperfectos.  
Tamén queremos por de manifesto  que o Castelo é un Ben Turístico de toda a 
Comarca, e referente á Pedra Alta, se tivo que enviar porque nos obligaron  
dende a Xunta e logo de varias reunións, sempre foron pospoñendo o seu traslado 
a Castrelo. 
 
Polo Portavoz do PP di que hai secretismo ó respecto e que o PSOE debera levar 
ó Pleno unha moción. 
Por parte do alcalde replícase que o expediente e escritos están á sua disposición 
e a moción debera presentala o PP que é o Grupo da Oposición. 
 

DAR CONTA DOS DECRETOS DO ALCALDE DENDE O 30/01/2014. 

 
Dase conta dos Decretos do Alcalde dende  o 30/01/2014 ata a data de hoxe. 
 
- 20/02 - Decreto de adhesión do Concello ó Programa de asistencia económica 
para o servizo de axuda no fogar básico. 
 
- 25/02 - acordo de concertar operación de tesorería. 
 



- 26/02 - Delegación de funcións na Teniente de Alcalde Mª del  Mar Valle 
Alvarez. 
 
- 27/02 - Licencia para regularización de parcelas a Benito Salgado Carnero 
 
14/03 - Requerimento de paralización de obra en Nocedo do VAl, a Construccións 
Rúa Vaz S.L. 
 
21/03 - Autorización para construcción de garaxe en Castrelo a Ramón Rodriguez 
Blanco. 
 

DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DENDE O 30/01/2014. 

 
A continuación dase conta das Resolucións da Xunta de Goberno Local dende o 
30/01/2014 ata a data de hoxe. 
 

ROGOS E PREGUNTAS. 

 
O Sr. Alcalde contesta ás preguntas feitas no Pleno anterior. 
 
- ¿ Con qué finalidade se arranxou un local do Pavillón?. 
Contesta que porque era necesario  para desenrolar actividades. 
 
- ¿Cal é o motivo polo que se está a realizar agora a mellora das pistas do 
Poulón?. 
Contesta que cunha nova subvención o Grupo de Goberno decidiu facer esa Pista 
máis a da Poza. 
 
O Portavoz do PP fai os seguintes rogos: 
 
- Referente á resposta sobre os postos de traballo do obradoiro de xardineria. 
Rogamos nonse repita os mesmos actos (empregar un traballador no alumeado 
público, ando o posto é de xardineria), dado que esta situación conlevaría a riscos 
para o traballador en caso de accidente laboral así coma para o propio  concello. 
 
A continuación o Portavoz do PP fai as seguintes preguntas: 
 
1.- Despois da resposta dada por vostedes sobre a axuda económica que lle 
deron á Garda Civil contestáronnos que era por motivo da festa da Virxe do Pilar. 
Queremos volverlle a preguntar por qué hai presupostos para unhas actividades e 
outras non. 
 
No seu día foi levado a Pleno e Vostede nos contestou que o Concello non tiña 
presuposto para ningún evento festivo. Polo o que nos chama a atención debido a 
que neste Concello non existe ningún Posto da Garda Civil, nin fixeron ningunha 
actividade no Concello. 



 
2.- Dende o noso grupo político querémoslle preguntar cal é o posto ou cargo que 
desempeña a filla do Sr. Secretario do Concello de Castrelo, para que poida 
acceder as dependencias do Concello despois do horario de apertura e coa súa 
propia chave. 
 
3.- ¿ Cal foio motivo para que o Concello se salira de Portas de Galicia e a canto 
ascende a débeda que se tén con eles? 
 
4.- Queremos que nos explicara a diferenza de diámetros dos tubos que usa o 
Concello para a recollida de augas pluviais e as que se lle fan poñer ós veciños. ¿ 
Por qué esa diferenza? 
 
 
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 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


