
            A C T A 
 
 

  En  Arzúa, a 30 de agosto de 2013. 
 
  Sendo as 20.10 horas, reúnense no 
Salón de Sesións da Casa do Concello os 
concelleiros que se relacionan á marxe, 
integrantes do Pleno deste Concello, co 
obxecto de celebrar en primeira 
convocatoria a sesión ordinaria convocada 
para este día.  
   
  Deseguido, pasouse a tratar sobre 
os seguintes asuntos que integran a orde 
do día da sesión: 
 
 
 

Punto 1º) LECTURA E 
APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN 
ANTERIOR, CELEBRADA O DÍA 12  
DE  XULLO DE 2013.- 
 

Polo presidente preguntouse se 
algún membro da Corporación tiña que formular algunha observación, con respecto á 
acta desa sesión. 
 

E non formulándose observacións á mesma, considerouse aprobada por 
unanimidade dos concelleiros presentes que asistiron a dita sesión. 

 
 
Punto 2º) APROBACIÓN DO LÍMITE DE GASTO NON FINANCEIRO 

PARA O EXERCICIO 2013. 
 
    Polo secretario dáse lectura do ditame que, en relación con este asunto, emitiu a 
Comisión especial de Contas e de Economía e Facenda, na sesión celebrada o día 27     
de agosto de 2013; no seguinte sentido:    
 

“Intervén a presidenta desta comisión, a Sra. Torreiro González (do BNG) para 

expoñer que, como a Lei Orgánica 2/2013 de 27 de abril, de Estabilidade 

presupuestaria e sostenibilidade financeira, establece que as Corporacións Locais 

deberán aprobar un límite máximo de gasto non financeiro coherente, co obxectivo de 

estabilidade orzamentaria e a regla de gasto, que marcará o teito de asignación de 

recursos dos orzamentos municipais, incluíuse esta previsión no orzamento municipal 

que elaborou este Concello. 
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D. Javier Rodríguez Vázquez 
 
Dª. Begoña Balado Conde 
 
Secretario: 
D. Juan Colmenares López-Soldado 
 
Interventora: 
Dª. Olga Castro Fernández 
 



 Concedido o uso da palabra aos concelleiros asistentes, pola concelleira do 

PSdeG-PSOE, Sra. Balado Conde, espuxose que –como recolleu esta documentación 

no día de onte- aínda que lle dou un repaso, non lle dou tempo a mirala 

detenidamente, o cal realizará antes da sesión do Pleno. 

 

 E tamén intervén a Sra. Castro Pampín (do PP) para manifestar que, á vista do 

exposto pola presidenta desta comisión, trátase dun trámite que habería que facer; e o 

seu grupo político pronunciarase máis detalladamente na sesión plenaria. 

 

 Tras o exposto, a presidenta desta comisión especial de contas someteu este 

asunto a votación ordinaria; 

 Adoptándose –por tres votos a favor (dos 3 concelleiros do BNG), coa 

abstención dos tres concelleiros do PP e da concelleira do PS de G- PSOE- o acordo 

de propoñer ao Pleno do Concello a aprobación do límite de gasto non financeiro para 

o exercicio 2013.” 

___________ 
 
 Deseguido realizáronse as seguintes intervencións: 

*Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expoñer: 
 - Que desde o grupo socialista pensamos que necesitaríamos máis tempo para 
mirar a documentación, porque nin ela nin os seus compañeiros son economistas, e 
desde que recolleu a documentación tivo moi pouco tempo para estudiala. 
 - Que hai uns meses tiveron unha reunión co alcalde, e xa lles informou da 
situación, pero o certo é que –ao traer agora a esta sesión a aprobación do orzamento 
municipal- colleunos por sorpresa a todos, cando xa levamos nove meses cos 
orzamentos prorrogados. 
 - Que pensamos que, por catro meses que faltan para rematar o ano, sería mellor 
non presentar os orzamentos e seguir co orzamento prorrogado, e presentar uns 
orzamentos axeitados para o ano 2014. 
 - Que lle parece ben que se inclúa unha partida para axudas aos comercios e 
empresas de Arzúa. 
 - Que, no orzamento municipal do exercicio do vindeiro ano, considera que as 
partidas adicadas a gastos sociais deberían ser máis elevadas. 
 - Que tamén considera que non beneficiaría nada a Arzúa votar en contra deste 
orzamento, porque quedan só catro meses para rematar o ano, e entre que se expoñen 
ao público e se resolven as reclamacións –se as hai- chegaríase casi ao final do ano. 
 

*Do Sr. Orois Valiño (do PP) para expoñer: 
- Que é imposible estudiar o orzamento municipal en tres días, pero tamén 

recoñece que este ano a situación dentro do equipo de goberno non foi fácil,  pola 
situación anómala que sucedeu. 

- Que por unha parte daríalle un tirón de orellas ao equipo de goberno municipal, 
pero por outra parte hai que ser indulxente, pola situación que viviu. 

- Que o grupo político do Partido Popular non vai votar en contra dos orzamentos 
presentados, por razón desa situación anómala, pero realmente hai cousas que quedan 
pendentes baixo o seu punto de vista. 



- Que seguimos coa idea de convocar a praza vacante de policía local; nós 
queremos que haxa un xefe de policía local en Arzúa, porque é necesario e tamén da 
prestixio a unha localidade. 

- Que hai outras partidas orzamentarias que tamén quixeramos correxir, como 
cando nos orzamentos do exercicio 2012 acordouse mirar as partidas de gastos dos 
ascensores. 

- Que pedimos que os orzamentos do ano que ven se aproben no primeiro 
trimestre do ano, e que se nos deixe facer algún tipo de propostas, porque nós podemos 
estar de acordo coa concelleira do Partido Socialista nalgunha cuestión o presentar uns 
orzamentos alternativos; porén agora sería imposible presentalos. 

- Que tamén sabe que non houbo ningunha maldade na elaboración deste 
orzamento. 

 
*Do Sr. alcalde, para expoñer: 
- Que as exposicións realizadas pola Sra. Balado Conde e polo Sr. Orois Valiño 

corresponderíanse co 3º) punto do orde do día desta sesión, nomeado “Orzamento 

municipal do exercicio 2013”, e non co punto 2º) que sería o que é obxecto de debate, 
nomeado “Aprobación do límite de gasto non financeiro para o exercicio 2013” 

- Que esta previsión, de aprobación do límite de gasto non financeiro, é algo que  
a lei nos obriga  a facer; e se algún concelleiro ten interese en que a interventora lle dea 
unha explicación sobre este asunto, como está aquí presente daráselle; senón hai 
ningunha pregunta someterase este punto a votación. 

 
Tras manifestar o Sr. Orois Valiño (do PP) que, se na súa exposición, entrou a 

valorar a elaboración e presentación agora do orzamento municipal foi porque a Sra. 
Balado Conde centrou a súa exposición no orzamento municipal. 

O Sr. alcalde someteu este asunto a votación ordinaria. 
Adoptándose –por sete votos a favor (6 do BNG e 1 do PSdeG-PSOE), coa 

abstención dos seis concelleiros do Partido Popular- o acordo de aprobar o teito de 
gasto para o exercicio 2013, aos efectos de dar cumprimento ao artigo 30 da Lei 
Orgánica 2/2013, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade 
financeira, por un importe de 4.899.866,87 euros. 

 
 
 
Punto 3º)  ORZAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2013. 
 
Intervén o Sr. alcalde para expresar: 
-Que el tamén ten que dar un tirón de orellas, porque –desde o primeiro día que 

estivo na alcaldía- dixo que cada departamento do concello estaba aberto para que se 
poidera solicitar a información que se quixera e non se fixo moito. 

-Que desde o mes de marzo vense falando dos orzamentos. 
-Que antes os orzamentos municipais tamén eran unha arma política, e non se 

facilitaba a documentación con máis antelación para que a oposición non tivera tempo 
de estudiala, pero agora non é así, porque os orzamentos non dan moito de sí, a 
diferencia entre ingresos correntes e gastos correntes este ano é de 196.624,72                 
euros, e con esta cantidade non se pode facer gran cousa, cando ademais hai que ter 



unha cantidade reservada para as sorpresas que poidan vir durante todo o ano, como a 
suba do IVE, a luz, etc... 

- Que tampouco é tan difícil estudialos, porque seguen sendo os mesmos do ano 
anterior, salvo a adaptación dos gastos e as aportacións ao Plan de Obras e Servizos, 
que xa están consensuadas cos demais concelleiros. 

- Que os proxectos novos que se inclúen xa foron comunicados, como o 
incremento na partida de acondicionamento de pistas, de uns 96.000 euros. 

- Que a partida de emerxencia social xa se comentou cos outros grupos 
políticos, e a intención é incrementala de 3.000 a 9.000 euros, porque nos tres 
primeiros meses deste ano xa levamos gastado tanto como en todo o ano pasado. 

- Que as axudas ás empresas para a creación de emprego estarán destinadas a 
pagar os custos de seguridade social. 

- Que esto é o que hai de novo nos orzamentos, polo que considera que non era 
tan complicado miralo, e desde o mes de marzo que se falou cos concelleiros houbo 
tempo de formular ao departamento de Intervención as dúbidas que se tiveran, para que 
se realizasen as aclaracións que procedesen. 

- Que non houbo mala intención en traer agora o orzamento municipal para a 
súa aprobación, porque pódese comprender que non houbo só unha renuncia senón 
dúas, no equipo de goberno, e non cre que haxa necesidade de presentar uns 
orzamentos alternativos, porque estamos abertos a negociar; senón fora así, non 
perdería  o tempo en chamar aos restantes grupos políticos e decirlles o que hai. 

- Que considera importante que se coñeza como están as partidas, con respecto 
aos gastos, porque así pódese saber o motivo de que tal ou cal obra se poida ou non 
facer. 

-Que se variaron as partidas pequenas, como no caso da subvención que se 
concede para as celebracións da Festa do Carme en Arzúa; e non hai nada que esconder 
nos orzamentos que non se poida saber. 

 
 Tras o exposto, por indicación do alcalde, o secretario procedeu a dar lectura do 
ditame que, en relación con este asunto, emitiu a Comisión especial de Contas e de 
Economía e Facenda, na sesión celebrada o día 27  de agosto de 2013; no seguinte 
sentido:    
 

“Intervén a presidenta de dita Comisión, a Sra. Torreiro González (do BNG) 

para expoñer: 

 - Que este orzamento municipal ten  moi pouca variación con respecto ao do 

ano 2012. 

 - Que como sufrimos recortes nas subvencións e asignacións que viñan da 

Deputación Provincial, do Goberno Central e da Xunta de Galicia, quedounos pouca 

capacidade de maniobra para facer cousas importantes. 

 - Que unha vez comprobados os gastos referidos a nóminas de persoal, 

mantemento dos servizos, amortización e intereses de débeda adquirida, o marxe de 

maniobra é moi pequeno para facer grandes cousas, por iso o que nos quedou ímolo 

adicar a manter as infraestruturas viarias, alumeado público e edificios municipais. 

 - Que neste orzamento vai unha cousa nova, que foi consignar 20.000 euros, 

para distribuír entre as empresas da zona que contraten a persoal, co obxecto de 



contribuír ao pagamento da seguridade social; realizándose ese reparto en función do 

número de persoas que se contraten e o período de duración dos contratos. 

 

 Deseguido realizaronse as seguintes intervencións: 

 * Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expresar que estivo mirando 

por encima a documentación que recolleu na Secretaría no día de onte, e ainda que 

non lle dou tempo a estudiala, desde o grupo do partido socialista pensase que non é 

viable que se vote en contra deste orzamento, porque iso non beneficiaría a Arzúa 

polas circunstancias en que estamos. 

 

 * Da Sra. Castro Pampín (do PP) para expresar que, nalgunha reunión que se 

mantivo, se nos dixo que se ía incrementar a partida orzamentaria para gastos sociais, 

e  sen embargo ve que sigue na mesma liña. 

 

 Manifesta ao respecto a Sra. Torreiro González que, aínda que esa partida 

figura con 3.000 euros, o que se vai gastar son 9.000 euros, porque imos sacar a 

diferencia doutra partida que vincule con aquela. 

 

 Tras o exposto, a presidenta desta comisión especial de contas someteu este 

asunto a votación ordinaria; 

 Adoptándose –por tres votos a favor (dos 3 concelleiros do BNG), coa 

abstención dos tres concelleiros do PP e da concelleira do PS de G- PSOE- o acordo 

de propoñer ao Pleno do Concello a aprobación do orzamento municipal do presente 

exercicio nos termos en que foi presentado.” 
 

_____________ 
 

Deseguido abriuse unha rolda de intervencións, e así: 
*Pola Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) expresouse que é certo que o 

alcalde sempre nos dou información sobre o orzamento, pero ela o que critica máis é 
que se vaian aprobar os orzamentos a finais do mes de agosto, e que dous ou tres días é 
moi pouco tempo para mirar todo o expediente. 

 
*Polo Sr. Orois Valiño (do PP), expúxose que segue compartindo o que dixo a 

Sra. Balado Conde, e non pode compartir que sexamos nós os que merecemos un tirón 
de orellas, porque mereceríamos un premio, porque resulta que a información que se 
nos facilitou concorda coa realidade dos orzamentos, pero se houbera  variacións 
deixarianos descolocados, posto que unha cousa é o que se di de palabra e outra é o que 
se fai constar documentalmente. 

 
* Tamén intervén o Sr. alcalde para manifestar: 
- Que as razóns de traer o orzamento en agosto non son outras que ata fai pouco 

o equipo de goberno contaba con dous concelleiros menos, polo que entón sería 
absurdo traer o orzamento, cando non tiñan a maioría suficiente para aprobalo. 

- Que se puido seguir co orzamento municipal prorrogado do pasado exercicio, 
e a verdade é que lle dimos bastantes voltas; pero para o ano que vén intentaremos que 
se aprobe nos tres primerios meses do ano, porque o orzamento que se elabore para o 



vindeiro exercicio económico será o mesmo que agora se presenta, con poucas 
variacións, incorporando aquelas cuestións que os demais grupos políticos poidan 
aportar ou que vaían xurdindo. 

- Que neste momento facer uns orzamentos realistas non é tan fácil, e puido ser 
interesante retrasar a súa aprobación para ter canalizadas as sorpresas que viñeron 
xurdindo nestes meses, porque por exemplo na partida de alumeado público houbo 
unha suba de tarifas; e en, canto ao funcionamento do Conservatorio de música, había 
que dispoñer de 130.000 euros, e esa cantidade non é fácil asumila. E se  houbera 
variacións importantes poden estar todos seguros de que as comunicaría con 
anterioridade. 

 
 Tras todo o exposto, o Sr. alcalde someteu a votación ordinaria a aprobación do 

orzamento municipal elaborado para o exercicio 2013 e do cadro de persoal ao servizo 
desta entidad local, nos termos en que foron presentados. 

 Adoptándose –por sete votos a favor (6 do BNG e 1 do PSdeG-PSOE), coa 
abstención dos seis concelleiros do Partido Popular- os seguintes acordos: 

 Primeiro.- Aprobar inicialmente o orzamento municipal do presente exercicio 
económico 2013, nos termos en que foi elaborado. 

 
 Segundo.- Expoñer ao público o expediente por prazo de quince días hábiles, a 

efectos de reclamacións no Boletín Oficial da Provincia, conforme se dispón no artigo 
169 nº 1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo de 5 de marzo, polo que se 
aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

 
Terceiro.- Que –de conformidade con dito artigo- no suposto de no presentarse 

reclamacións contra dito expediente considerarase definitivamente aprobado; 
publícándose no Boletín Oficial da Provincia o resumo de cómo quedan os Capítulos 
do Estado de Gastos e de Ingresos do orzamento municipal, a efectos de que poida 
entrar en vigor; dando cumplimento así ao disposto no artigo 169 nº 5 e 3 do citado 
Real Decreto Lexislativo. 

 
Cuarto.- Aos efectos establecidos no artigo 21 nº 7 do Real Decreto 500/1990, 

facer saber que as transferencias de crédito 2/2013, 4/2013 e 7/2013 e a xeración de 
crédito 8/2013, quedán incluidas nos créditos iniciais. 

 
Quinto.- Que, de conformidade co número 4 do artigo 169 do mesmo Real 

Decreto Lexislativo 2/2004, remitirase copia do expediente á Administración do Estado 
e á Comunidade Autónoma. 

 
Sexto.- Aprobar ao mesmo tempo o cadro de persoal funcionario e de persoal 

laboral ao servizo desta Entidade Local, que figura incluido no expediente do 
orzamento municipal. 



 Punto 4º) DESIGNACIÓN DOS DOUS DÍAS QUE SE CONSIDERAN 
FESTIVOS LOCAIS NESTE CONCELLO PARA O ANO 2014.- 

 

 Por indicación do alcalde, o  secretario dou lectura do ditame emitido sobre este 
asunto pola Comisión informativa para Asuntos do Pleno, na sesión celebrada o día 27 
do presente mes; sendo o seu contido o seguinte: 

 “Intervén a presidenta desta comisión informativa, a Sra. Varela Duro (do 

BNG), para expoñer que como todos estamos de acordo en que un dos dous días que o 

Concello pode propoñer, como festivo neste termo municipal para o vindeiro ano 

2014, sería o día 16 de xullo (mércores), por ser o día en que ten lugar neste Concello 

a conmemoración da Virxe do Carme, propón que o segundo día  -que se podería 

incluír como de festivo local- podería ser o día 24 de xuño (martes), por canto que na 

noite do día 23 de xuño veñense realizando actividades propias da noite de San Xoan. 

 

 Deseguido interviñeron tanto a concelleira do PSdeG-PSOE, Sra. Balado 

Conde, como o concelleiro do PP Sr. Orois Valiño, para manifestar a súa 

conformidade coa inclusión de ambos días como festivos locais. 

 

 Tras o exposto, a presidenta someteu este asunto a votación ordinaria; 

 Adoptándose –por unanimidade dos sete membros integrantes desta Comisión 

informativa (3 do BNG, 3 do PP e 1 do PSdeG-PSOE)- o acordo de propoñer ao 

Pleno do Concello a inclusión de ditos días como festivos locais, retribuidos e non 

recuperables, dentro deste termo municipal, para o ano 2014”. 
_________ 

 
Deseguido realizáronse as seguintes intervencións: 
* Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para manifestar: 
- Que por unha vez todos os membros da Corporación estamos de acordo coa 

designación dos dous días que  se consideran como festivos locais. 
- Que o día do Carme sempre foi incluido neses dous días, polo cal é normal 

que tamén o sexa para o vindeiro ano e, en canto ao día de San Xoan, non daba 
entendido porque non se incluía entre eses días, porque outros Concellos  sí o inclúen e 
trátase dun día moi tradicional en Arzúa e noutras vilas galegas. 
 

*Do Sr. Orois Valiño (do PP) para manifestar tamén o seu acordo coa 
designación deses dous días, que propuxo a Comisión informativa para Asuntos do 
Pleno. 

 
*Da Sra. Varela Duro (do BNG) para indicar que non ten nada máis que 

engadir. 
 
Polo que, tras someter  o alcalde este asunto a votación ordinaria; 
Adoptouse –por unanimidade dos trece membros asistentes- os acordos 

seguintes: 
Primeiro.- Designar como días festivos locais neste termo municipal, para o 

ano 2014: o mércores día 16 de xullo, por ser o día en que se conmemora a festividade 



de Nosa Señora do Carme e o martes día 24 de xuño, para conmemorar a festividade de 
San Xoan; ambos con carácter retribuido e non recuperable. 

 
Segundo.- Dar traslado dunha certificación deste acordo ao Xefe Territorial de 

Traballo e Benestar; da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, para 
que proceda á integración dos dous días designados por este Concello no Calendario 
Laboral do ano 2014. 

 
 
  
 
B) CONTROL E SEGUIMENTO DA XESTIÓN MUNICIPAL 
 

 Punto 1º) TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS 
POLO SR. ALCALDE, DURANTE O MES DE MARZO DE 2013. 
 
 En cumprimento da previsión contida no artigo 42 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, douse conta 
das resolucións ditadas polo alcalde desde o día 1 de abril de 2013 –en que foi ditada a 
resolución máis inmediata a última de 26 de marzo de 2013 (da cal se dou conta na 

anterior sesión plenaria)- ata a ditada o día 30 de abril de 2013. 
 
 Estando referida a primeira resolución (reflectida no folio 7.181 e volto) á 
autorización concedida para a emisión na Emisora municipal de radio, durante tres 
meses, dous veces ao día, da cuña publicitaria solicitada por don Xosé León Couso; 
mentres que a última resolución (reflictida no  folio 7.212 volto e 7.213) refírese  a 
aprobación de nove facturas, cuxo importe individualizado é inferior a 3.000 euros, por 
ser esta a cantidade que se reservara o alcalde para dispoñer de gastos, posto que a 
aprobación dos gastos que excedan de dito importe -dentro dos límites da súa 
competencia- foi delegada na Xunta de Goberno Local  mediante o decreto ditado o día 
11 de xullo de 2011. 
 
 Tendo en conta: 
 -Que o citado artigo 42 constitúe unha manifestación do dereito de información 
dos concelleiros, e 
 -Que todas as resolucións indicadas (decretos) estiveron a disposición dos 
concelleiros, desde a convocatoria desta sesión plenaria. 
 
 Adoptouse –por unanimidade dos trece membros asistentes- o acordo de quedar 
enterados. 
 

 
Punto 2º) DAR CONTA DOS CATRO DECRETOS DITADOS POR ESTE 

ALCALDE, CON DATA 6 DE AGOSTO DE 2013, SOBRE AS SEGUINTES 
CUESTIÓNS: 

A) DELEGACIÓNS ESPECÍFICAS A FAVOR DOS CONCELLEIROS DO GRUPO 
POLÍTICO DO BNG. 



B) DESIGNACIÓN DE DONA MARÍA PILAR CASTRO VALLO PARA QUE OSTENTE 
A REPRESENTACIÓN DA CORPORACIÓN NO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO DE 
ENSINO DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIMARIA DE ARZUA E NO CONSELLO ESCOLAR 
DO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE GRAO ELEMENTAL E GRAO MEDIO DE ARZUA. 

C) DESIGNACIÓN DE DON MIGUEL VARELA PARA REPRESENTAR AO GRUPO 
POLÍTICO DO BNG NO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA EMISORA MUNICIPAL DE 
RADIO, XUNTAMENTE CON DONA AURORA VARELA DURO, E 

D) DESIGNACIÓN DE DON XOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SEGADE PARA 
REPRESENTAR AO GRUPO POLÍTICO DO BNG NA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E 
DE ECONOMÍA E FACENDA, XUNTAMENTE CON DONA AURORA VERELA DURO E 
DONA MARÍA DEL CARMEN TORREIRO GONZALEZ. 

 
Dáse conta dos referidos decretos ditados polo alcalde o día  6 de agosto de 

2013, no seguinte sentido: 
 
a) Delegacións especificas a favor dos concelleiros do grupo político do BNG. 
“Tendo en conta as previsións contidas nos artigos 30, 31 e 32 do Regulamento 

Orgánico Municipal e nos  artigos 114 e 118 do Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Reximen Xurídico das Entidades Locais. E 

 

 Resultando.- Que mediante decreto ditado por este alcalde, con data 11 de 

xullo de 2011, realizouse a delegación específica sobre determinados asuntos, en 

determinadas áreas a favor dos concelleiros que se detallan en dito decreto (de cuxa 

resolución douse conta ao Pleno do Concello, na sesión celebrada o día 14 de xullo de 

2011, sendo publicado despois dito decreto no Boletín Oficial da Provincia nº 140 de 

data 22 de xullo de 2011).  

 

 Resultando.- Que o punto primeiro daquel decreto de data 11 de xullo de 2011 

foi modificado posteriormente polo punto quinto do decreto ditado o día 2 de 

novembro de 2012 (do cal se dou conta ao Pleno do Concello, na sesión celebrada o 

día 20 de decembro de 2012, sendo publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 16 de 

data 23 de xaneiro de 2013). 

 

Resultando.- Que, na sesión que celebrou o Pleno do Concello o día 12 de xullo 

de 2013, tomaron posesión do cargo de concelleiro don Miguel Sánchez Varela e don 

Xosé Luis Fernández Segade, en substitución de don Leonardo Bermúdez Taboada e de 

don Xosé Inacio García Couso; e que, na sesión plenaria celebrada o día 31 de maio 

de 2013, tomara posesión do cargo de concelleira dona María Pilar Castro Vallo, en 

substitución de dona Natalia Pereira Rey. 

 

 Previa consulta efectuada con todos os integrantes do grupo político do Bloque 

Nacionalista Galego nesta Corporación, esta Alcaldía RESOLVEU: 

 

 Primeiro.- Realizar delegacións específicas sobre determinados asuntos, nas 

seguintes áreas, a favor dos concelleiros do grupo político do BNG que deseguido se 

relacionan: 

 1.- A favor de dona María del Carmen Torreiro González. 

 • Urbanismo 

 • Formación e promoción económica. 



 • Facenda local. 

 

 2. A favor de dona María Pilar Castro Vallo. 

 • Deportes. 

 • Turismo 

 • Comercio 

 • Educación. 

 

 3. A favor de dona Aurora Varela Duro. 

 • Benestar social 

 • Consumo 

 • Sanidade. 

 

 4.- A favor de Miguel Sánchez Varela. 

 • Mocidade 

 • Normalización lingüística. 

 

 5. A favor de José Luis Fernández Segade 

 • Medio ambiente 

 • Participación cidadana. 

 

 6. Reservándose o alcalde a competencia nas seguintes materias: 

 • Persoal e Réxime interior. 

 • Policía 

 • Seguridade cidadana. 

 • Obras. 

 • Servizos. 

 • Cultura. 

 

 Segundo.- As características de todas as delegacións realizadas serán as 

seguintes: 

 A) Ámbito a que se refiren .- Cinguirase a formular unha proposta de 

actuación para o órgano delegante (neste caso, a Alcaldía), con motivo de axilizar a 

tramitación daqueles asuntos transcendentes que resulten de cada unha das áreas 

enunciadas; con posibilidade de solicitar os asesoramentos técnicos e xurídicos 

necesarios. 

 

 B) Facultades que se delegan.- A dirección, xestión, impulsión e inspección 

dos citados asuntos. 

 

 C) Condicións específicas do seu exercicio.- Concrétase que -das actuacións 

dos concelleiros nos asuntos delegados- darase información ao órgano delegante; 

seguindo polo demais o réxime xeral previsto no Regulamento Orgánico Municipal e, 

no non previsto neste, terase en conta o disposto Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. 

 

 D) Efectos: 



 1.- A Alcaldía conservará as facultades que se enumeran no Artigo 115 do 

referido Regulamento da Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais. 

 2.- A Alcaldía poderá avocar en calquera momento a competencia delegada, 

con arranxo á lexislación vixente sobre procedemento administrativo común. 

 3.- Os destinatarios destas delegacións non poderán ditar actos administrativos 

resolutorios. 

 4.- Os concelleiros delegados non poderán delegar, a súa vez, nun terceiro as 

atribucións recibidas por esta delegación. 

 

 Terceiro.-  A presente delegación de atribucións terá efectos a partir do mesmo 

día da notificación da presente resolución. 

 

 Cuarto.- Dar conta ao Pleno do Concello desta resolución, na primeira sesión 

que celebre, e dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.” 
 

b) Designación de dona María Pilar Castro Vallo para que ostente a representación da 
Corporación Municipal no Consello escolar do Centro de Ensino de Educación infantil Primaria de 
Arzúa e no Consello escolar do Conservatorio de música de Grao Elemental e Grao Medio de Arzúa 
  

“Sendo necesario nomear aos representantes da Corporación nos órganos 

colexiados, dentro dos trinta días seguintes ao  da sesión constitutiva (que tivo lugar o 

día 11 de xuño de 2011), para dar cumprimento así ao disposto no artigo 38 apartado 

c) do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 

Locais. 

  

 Por este alcalde, mediante decreto ditado o día 11 de xullo de 2011, procedeuse 

a efectuar o nomeamento daqueles representantes cuxa designación era da súa 

competencia; entre os cales figuraba o nomeamento de dona Natalia Pereira Rey, para 

representar a esta Corporación Municipal tanto no Consello escolar do Centro de 

Ensino de Educación Infantil e Primaria, como no Consello escolar do Conservatorio 

de Música de Grao Elemental e Grao Medio de Arzúa, (de cuxo decreto douse conta 

ao Pleno do Concello na sesión celebrada o día 14 de xullo de 2011). 

 

 Resultando.- Que dona Natalia Pereira Rey presentou a súa renuncia ao cargo 

de concelleiro, mediante  escrito de data 7 de marzo de 2013, sendo aceptada esa 

renuncia polo Pleno do Concello, na sesión celebrada o día 26 de abril de 2013. 

  

Resultando.- Que, na sesión que celebrou o Pleno do Concello o día 12 de xullo 

de 2013, tomaron posesión do cargo de concelleiro don Miguel Sánchez Varela e don 

Xosé Luis Fernández Segade, en substitución de don Leonardo Bermúdez Taboada e de 

don Xosé Inacio García Couso; e que, na sesión plenaria celebrada o día 31 de maio 

de 2013, tomara posesión do cargo de concelleira dona María Pilar Castro Vallo, en 

substitución de dona Natalia Pereira Rey. 

 

 Previa consulta efectuada con todos os integrantes do grupo político do Bloque 

Nacionalista Galego nesta Corporación, esta Alcaldía RESOLVEU: 



 

 Primeiro.- Designar a dona María Pilar Castro Vallo para que ostente a 

representación desta Corporación Municipal, en substitución de dona Natalia Pereira 

Rey, tanto no Consello Escolar do Centro de Ensino de Educación Infantil e 
Primaria de Arzúa, como no Consello Escolar do Conservatorio de Música de Grao 
Elemental e Grao Medio de Arzúa. 
 

 Segundo.- Esta designación, a  favor de dona María Pilar Castro Vallo surtirá 

efectos a partir do mesmo día da notificación da  presente resolución. 

 

 Terceiro.- Dar conta  ao Pleno do Concello desta resolución, na primeira 

sesión que celebre, e dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial de Provincia.” 
Tendo en conta que no artigo 5º do Regulamento interno da Emisora municipal de 
radio, disponse que “O Consello de Administración, que será o órgano superior de 

goberno, estará formado de acordo coa seguinte composición…b) Os concelleiros 

designados por cada un dos grupos municipais, segundo a súa representación no 

Concello Pleno e no número que seguidamente se relaciona:.. de tres a seis 

concelleiros: 2 representantes”. 
 

c) Designación de don Miguel Sánchez Varela para representar ao grupo político do BNG 
no Consello de Administración da Emisora municipal de radio, xuntamente con dona Aurora 
Varela Duro, e 
 

“Tendo en conta que no artigo 5º do Regulamento interno da Emisora 

municipal de radio, disponse que “O Consello de Administración, que será o órgano 

superior de goberno, estará formado de acordo coa seguinte composición…b) Os 

concelleiros designados por cada un dos grupos municipais, segundo a súa 

representación no Concello Pleno e no número que seguidamente se relaciona:.. de 

tres a seis concelleiros: 2 representantes”. 

 

 Resultando.- Que na sesión celebrada polo Pleno do Concello o día 26 de 

agosto de 2011, ao resolver sobre o punto 2º) da súa orde do día, nomeado 

“Designación de concelleiros para cada un dos tres grupos políticos representados na 

Corporación, para a súa integración no Consello de Administración da Emisora 

municipal de radio”, os integrantes do grupo político do Bloque Nacionalista Galego 

propuxeron a dona Aurora Varela Duro e a don Leonardo Bermúdez Taboada, como 

representantes do seu grupo político en dito Consello. 

 

 Resultando.- Que previa consulta efectuada cos membros do grupo político do 

BNG nesta Corporación Sra. Torreiro González, Sra. Varela Duro e Sra. Pereira Rey, 

por este alcalde ditouse un decreto con data 2 de novembro de 2013 (do cal se dou 

conta ao Pleno do Concello na sesión celebrada o día 20 de decembro de 2013, sendo 

publicado despois dito decreto no Boletín Oficial da Provincial nº 16 do día 23 de 

xaneiro de 2013) a través de cuxo decreto se modificaba a designación do Sr. 

Bermúdez Taboada, sendo substituido por dona María del Carmen Torreiro González. 

 



 Resultando.- Que, na sesión que celebrou o Pleno do Concello o día 12 de xullo 

de 2013, tomaron posesión do cargo de concelleiro don Miguel Sánchez Varela e don 

Xosé Luis Fernández Segade, en substitución de don Leonardo Bermúdez Taboada e de 

don Xosé Inacio García Couso; e que na sesión plenaria celebrada o día 31 de maio 

de 2013, tomara posesión do cargo de concelleira dona María Pilar Castro Vallo, en 

substitución de dona Natalia Pereira Rey. 

 

 Previa consulta efectuada con todos os integrantes do grupo político do Bloque 

Nacionalista Galego nesta Corporación, esta Alcaldía RESOLVEU: 

 

 Primeiro.- Designar a don Miguel Sánchez Varela membro do Consello de 

Administración da Emisora de radio, para representar en dito órgano ao grupo 

político do Bloque Nacionalista Galego, xuntamente con dona Aurora Varela Duro, en 

substitución de dona María del Carmen Torreiro González. 

 

 Segundo.- Esta designación, a favor de don Miguel Sánchez Varela surtirá 

efecto a partir do mesmo día da notificación da presente resolución. 

 

 Terceiro.- Dar conta ao Pleno do Concello e ao Consello de Administración da 

Emisora de radio, desta resolución na primeira sesión que celebren ambos órganos e 

dispoñer a súa publicación  no Boletín Oficial da Provincia.” 
 

d) Designación de don Xosé Luis Fernández Segade para representar ao grupo político do 
BNG na Comisión especial de Contas e de Economía e Facenda, xuntamente con don Aurora 
Varela Duro e dona María del Carmen Torreiro González. 
 
 “Tendo en conta que no artigo 42 nº 4 do Regulamento Orgánico Municipal 

disponse que  “as Comisións informativas estarán integradas polos membros que 
designen os grupos políticos, en proporción a súa representatividade no concello, ou 
igual para cada grupo político aplicando o voto ponderado” (en sentido semellante 

disponse no artigo 125 letra b) do Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das entidades Locais). E 

 

 Resultando.- Que, na sesión celebrada polo Pleno do Concello o día 14 de xullo 

de 2011, se concretaba a creación e composición da Comisión especial de Contas e de 

Economía e Facenda, que estaría intregrada por tres concelleiros do Bloque 

Nacionalista Galego, tres concelleiros do Partido Popular e un concelleiro do PSdeG-

PSOE. 

 

 Resultando.- Que, na sesión plenaria celebrada o día 26 de agosto de 2011, 

dábase conta ao Pleno do Concello de que os tres concelleiros do grupo político do 

Bloque Nacionalista Galego que integrarían a Comisión especial de Contas e de 

Economía e Facenda serían: don Leonardo Bermúdez Taboada, don Xosé Inacio 

García Couso e dona Aurora Varela Duro. 

 

 Resultando.- Que por Decreto deste alcalde, ditado o día 2 de novembro de 

2012 (do cal se dou conta ao Pleno do Concello na sesión celebrada o día 20 de 



decembro de 2013, sendo publicado despois dito decreto no Boletín Oficial da 

Provincia nº 16 do día 23 de xaneiro de 2013)  designouse aos tres concelleiros do 

grupo político do Bloque Nacionalista Galego nesta Corporación Municipal, que 

representarían a dito grupo  na Comisión Especial de Contas e de Economía e 

Facenda; sendo estes: dona María del Carmen Torreiro González, dona Aurora 

Varela Duro e dona Natalia Pereira Rey; modificando, en consecuencia,  as 

designacións efectuadas na sesión plenaria do día 26 de agosto de 2011. 

 

Resultando.- Que, na sesión que celebrou o Pleno do Concello o día 12 de xullo 

de 2013, tomaron posesión do cargo de concelleiro don Miguel Sánchez Varela e don 

Xosé Luis Fernández Segade, en substitución de don Leonardo Bermúdez Taboada e de 

don Xosé Inacio García Couso; e que, na sesión plenaria celebrada o día 31 de maio 

de 2013, tomara posesión do cargo de concelleira dona María Pilar Castro Vallo, en 

substitución de dona Natalia Pereira Rey. 

 

 Previa consulta efectuada con todos os integrantes do grupo político do Bloque 

Nacionalista Galego nesta Corporación, esta Alcaldía RESOLVEU: 

 

 Primeiro.- Designar a don Xosé Luis Fernández Segade membro da Comisión 
Especial de Contas e de Economía e Facenda, para representar en dito órgano ao 

grupo político do Bloque Nacionalista Galego, xuntamente con dona Aurora Varela 

Duro e dona María del Carmen Torreiro González en substitución de dona Natalia 

Pereira Rey. 

 

 Segundo.- Esta designación, a favor de don Xosé Luis Fernández Segade 

surtirá efectos a partir do mesmo día da notificación da presente resolución. 

 

 Terceiro.- Dar conta ao Pleno do Concello desta resolución, na primeira sesión 

que celebre e dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.” 
 
 Adoptándose –por unanimidade dos trece membros asistentes- o acordo de 
quedar enterados. 
 
  
 
 Punto 3º) DAR CONTA DO INFORME TRIMESTAL DE TESOURERÍA E 
INTERVENCIÓN (REFERIDO AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013) ESIXIDO 
POLOS ARTIGOS 4 E 5 DA LEI 15/2010 DE 5 DE XULLO, DE MODIFICACIÓN 
DA LEI 3/2004, DE 29 DE DECEMBRO, POLA QUE SE ESTABLECEN 
MEDIDAS DE LOITA CONTRA A MOROSIDADE NAS OPERACIÓNS 
COMERCIAIS. 

 

  Polo secretario indícase que ese informe refírese ao segundo trimestre do 
presente exercicio económico, cuxo informe foi emitido pola interventora e polo 
tesoureiro, en cumprimento ao disposto no artigo 4 e 5 da Lei 15/2010 de 5 de xullo,  
de modificación da Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de 
loita contra a morosidade nas operacións comerciais; por canto que: 



 
 1) No artigo 4 nº 3 de dita Lei 15/2010 se indica que “os tesoureiros ou, no seu 

defecto, os interventores das Corporacións Locais elaborarían trimestralmente un 

informe sobre o cumprimento dos prazos previstos  en dita lei para o pagamento das 

obrigas de cada entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía global 

das obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo”. 
 
 2) No artigo 5 apartado 4º da mesma lei indícase que “a intervención 

incorporará ao informe trimestral ao Pleno, regulado no artigo anterior, unha relación 

das facturas ou documentos xustificativos, con respecto aos cales:  transcurriran mais 

de tres meses desde a súa anotación no citado rexistro (Rexistro de facturas) e non se 

tramitaran os correspondentes expedientes de recoñecemento da obriga ou se 

xustificara polo órgano xestor a ausencia de tramitación dos mesmos”. 
 
 Polo que, en consecuencia con ditas previsións legais, en canto á 
obrigatoriedade de informar o cumprimento por parte desta entidade local dos prazos 
sinalados para o pagamento das obrigas (que se concretan no artigo 1 nº 3 e o artigo 3 
nº 3 da repetida Lei 15/2010), a interventora e o tesoureiro emitiron un informe con 
data 6 de agosto de de 2013, a través do cal indican que da execución orzamentaria 
rexistrada na contabilidade municipal, sobre o total de pagos materiais realizados entre 
os días 1 de abril e 30 de xuño de 2013, salvo erro ou omisión involuntario, obtense a 
seguinte información: 
 
 a) Facturas ou documentos xustificativos pagos no segundo trimestre de 

2013: 

 
 Dentro do período legal de 

pago 
Fóra do período legal de 
pago 

Número de pagos 282 141 
Importe total 344.382,80 euros 183.218,88 euros 
 
 b) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do 

trimestre (artigo 4 nº 3 Lei 15/2010): 
 
 Dentro do período legal de 

pago 
Fóra do período legal de 
pago 

Número de pagos 121 20 
Importe total 256.782,31 euros 129.874,26 euros 
 
 c) Facturas ou documentos xustificativos con respecto aos cales, ao final do 

trimestre, transcorreron máis de tres meses desde a súa anotación no rexistro de 

facturas desta entidade local, e non se tramitaron os correspondentes expedientes 

de recoñecemento da obriga (artigo 5 nº 4 Lei 15/2010): 
 

 • Número de operacións: 0 
 • Importe total: 0 euros 



 
Tras todo o exposto, adoptáronse –por unanimidade dos trece membros 

asistentes- os seguintes acordos: 
 
Primeiro.- Quedar enterados da información facilitada polo tesoureiro e pola 

interventora. 
 
Segundo.- Dar traslado do informe emitido, e dos seus anexos, aos órganos 

competentes do Ministerio de Economía e Facenda e da Xunta de Galicia. 
 
 
 
 Punto 4º) ROGOS E PREGUNTAS.- 
 
Tras manifestar o Sr. alcalde se algún concelleiro desexaba formular algún rogo 

ou pregunta. 
Non se fixo uso deste apartado por ningún dos concelleiros. 
 

 E non habendo máis asuntos de que tratar, de orde do Sr. presidente dáse por 
rematado o acto, levantándose a sesión ás 21.00 horas do indicado día, estendéndose a 
presente acta, que será sometida á consideración dos membros desta Corporación 
Municipal asistentes á próxima sesión. Do que dou fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


