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PLENO ORDINARIO 
31 de Xullo 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 
EMILIO JOSE COSTA GARCIA 

JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 
MANUEL PEREZ ARAUJO 

MARIA ANGELES BORJAS CID 
MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 

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 DAS  ACTAS DO 29/05 E 23/06/2014 

 
Polo Sr. Presidente ábrese a sesión e polo Sr. Secretario dase lectura ás actas 
Ordinaria celebrada o día 29/05/14 e Extraordinaria celebrada o día 23/06/14,  que 
foron aprobadas. 
 

MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL POPULAR, REFERENTE A QUE A 
LISTA MAIS VOTADA NAS ELECCIÓNS LOCAIS EXERZA A ALCALDÍA 

 
Dase conta da Moción presentada polo Grupo Municipal Popular  referente a que 
a lista mais votada  nas eleccións locais exerca a Alcaldía. 
Polo Grupo municipal do PP non hai intervención. 
Polo Sr. Alcalde se manifesta o seguinte: 
Este debate non é a elección  directa do Alcalde, senon que exerza  como Alcalde 
o primeiro da lista mais votada. 
Non leva a elección directa do Alcalde directamente polos electores, senon que se 
ata máis o alcalde ó seu partido que elabora as listas, porque na actualidade son 
os concelleiros os que elixen o Alcalde, e unha hipotética elección automática 



resta poder incluso ós Concelleiros elexidos polos veciños. Por outro lado  a 
elección automática do Alcalde pola lista mais votada  necesitaría unha 
redestribución do poder nos órganos municipais, porque podía ser o Alcalde da 
lista mais votada, pero con unha minoría no Pleno,  esto evitaríase dándolle maior 
capacidade decisoria ó Alcalde, pero entón hai unha espesa dúbida democrática ¿ 
por qué debe decidir aquel que non conta co apoio maioritario do electorado 
representado  proporcionalmente no pleno?. 
Tampouco parece unha propiedade social. 
 
unha vez contestado, polo PP manifestan que non teñen máis que decir, que 
presentan a Moción. 
 
Posta a votación é rexeitada, por 3 votos a favor do PP e 5 en contra do PSdeG-
PSOE. 
 
                                                                     
 

DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DENDE O 29/05/14. 

 
A continuación dase conta das Resolucións da Xunta de Goberno Local dende o 
29/05/14 ata a data  de hoxe. 
 

DAR CONTA DOS DECRETOS DO ALCALDE DENDE O 29/05/14. 

 
De seguido dase conta dos Decretos do Alcalde dende o 29/05/14, que a 
continuación se relacionan: 
 

ROGOS E PREGUNTAS 

 
O Sr. Alcalde contesta ás preguntas feitas no Pleno Ordinario anterior.-  
 
- Á 1ª  pregunta. " Despois  de habernos informado varios veciños  da aldea de 
Nocedo sobre a tala que se levou a cabo no parque infantil de dita aldea, 
queriamos preguntarlle o motivo de dita tala. Xa que no seu día houbo unha 
dotación económica para comprar ditas árbores. 
 
Contesta o Sr. Alcalde: " Non é verdade que esistira  partida para a plantación  
desas árbores, xa que esistian no solar cedido polos veciños e foron eles os que 
decidiron cortalos. 
 
- Á 2ª pregunta.  " Queremos que nos  expliquen  o tipo de convenio que teñen cos 
veciños de Portocamba. REmitíndonos  a acta  2014-2. Queriamos saber por qué 
aportan diñeiro  a obras que non son propias da sua aldea." 
 
Contesta o Alcalde: " Os veciños de Portocamba asinaron un convenio de 
aportación ó Plano Base, e dentro dese Plan tamén hai obras no seu pobo. 



 
- ä 3ª  pregunta. "Despois da contestación que nos deu sobre o uso do novo local 
do pavillón, queremos que nos diga si éste foi adxudicado á  Asociación  de 
cazadores de Castrelo do Val, e por qué. Dado que pola información  da que nós 
dispoñemos este local foi dado a dita Asociación e que as obras levadas a cabo 
no local foron feitas por eles mesmos.  
 
O Sr. Alcalde contesta:  O Local foi cedido temporalmente para que a asociación 
de cazadores faga alí as suas actividades e como non tiña o piso colocado, 
fixérono eles e o material xa estaba en dito local. 
 
Á 4ª pregunta - "Unha representación de veciños de Campos nos informaron de 
que faltan os radiadores do Centro Social.  Queremos saber po  qué se sacaron e 
cando se van a repoñer. 
 
Contesta o Alcalde: " Como se habia averiado un en Castrelo, sacouse 
temporalmente de Campos, xa que alí non se realizaba ningunha actividade e 
poráse próximamente." 
 
¨ Á  5ª pregunta - "Cal é o motivo polo que se modifica o arranxo da pista da Toura 
a Ecoagro, xa que cando se leou a pleno esta obra, deixastes claro que soamente 
se faría a mellora dende a Estrada (Laza-V erin) ó cruce de Ecoagro, e nós 
dixemos que habería que dar propiedade dende  Ecoagro ata as bodegas S.F. e 
Cárnicas Boo. Vista a situación actual,¿ estánse a facer as melloras desa zona?. 
 
O Sr. Alcalde contesta:  Non se modificou o proxecto que veu ó Pleno, senon que 
o camiño de Ecoagro á bodega o o da Poza foron  incluidos no Plan Marco. 
 
 
Neste Pleno 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,  



 


