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MINUTA-BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DE VIMIANZO 
 
Na vila de Vimianzo, ás once horas do día dezaseis de xullo de dous mil once, na sala de 
sesións da casa do Concello, constitúese en primeira convocatoria o Pleno do Concello ó 
obxecto de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada para este día. 
 
Asisten os seguintes membros: 
Alcalde: D. Manuel Antelo Pazos 
1º tte. alcalde: D. Fernando Mancebo Amgio 
2º tte. alcalde: D.ª María José Ramos Rey 
3º tte. alcalde: D. Anselmo Ramos Martínez 
Concelleira: D.ª Carmen Felicidad Borbujo Martínez 
Concelleiro: D. Pablo López Vázquez 
Concelleiro: D. José Manuel Pérez Trillo 
Concelleira: D.ª Mónica Rodríguez Ordóñez 
Concelleiro: D. Manuel Soto Pérez 
Concelleira: D.ª María Carmen Hermida Tomé 
Concelleiro: D. José Antonio Miñones Riveiro 
Concelleiro: D. José Manuel Rodríguez Blanco 
Concelleira: D.ª Montserrat Vázquez Miñones 
 
Secretario: D. Rafael José del Barrio Berbel 
Interventor accidental: D. José Domingo Rodríguez Ferreira 
 
De seguido comézase coa deliberación dos asuntos da Orde do Día. 
 
DELIBERACIÓNS 
 
A) Sección resolutiva 
 
1. Dar conta dos escrito presentados polos grupos políticos municipais en 
relación ós seus representantes nas Comisións Informativas e órganos 
colexiados. 
 
O Sr. Secretario da conta dos escritos presentados polos voceiros dos distintos grupos 
políticos municipais en relación coa designación de titulares e suplentes nas distintas 
comisións informativas municipais, que presididas polo Sr. Alcalde quedan conformadas 
da seguinte forma: 
 
- COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS, FACENDA, ORZAMENTOS, E ASUNTOS 
ECONÓMICOS.  
 
Titulares:  
D. Fernando Mancebo Amigo  
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D. Pablo López Vázquez 
Dª Mónica Rodríguez Ordoñez 
D. José Antonio Miñones Riveiro 
 
Suplentes: 
Dª Mª José Ramos Rey 
Dª Carmen Borbujo Martinez 
D. Manuel Soto Pérez 
D. José Manuel Rodríguez Blanco 
 
- COMISIÓN DE BENESTAR SOCIAL E PROMOCIÓN DA IGUALDADE.  
 
Titulares:  
Dª Mª José Ramos Rey 
D. José Manuel Pérez Trillo  
Dª Mª del Carmen Hermida Tomé 
Dª Monserrat Vázquez Miñones 
 
Suplentes: 
D Anselmo Ramos Martínez 
D. Pablo López Vázquez 
Dª Mónica Rodríguez Ordoñez 
D. José Antonio Miñones Riveiro 
 
- COMISIÓN DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE E SOSTENIBILIDADE.  
 
Titulares:  
D. Fernando Mancebo Amigo  
Dª Carmen Borbujo Martinez 
Dª Mónica Rodríguez Ordoñez 
D. José Manuel Rodríguez Blanco 
 
Suplentes: 
D Anselmo Ramos Martínez 
D. Pablo López Vázquez 
D. Manuel Soto Pérez 
D. José Antonio Miñones Riveiro 
- COMISIÓN DE RÉXIME INTERIOR, SEGURIDADE, SERVIZO E ASUNTOS XERAIS.  
 
Titulares:  
Dª Mª José Ramos Rey 
Dª Carmen Borbujo Martinez 
D. Manuel Soto Pérez 
Dª Monserrat Vázquez Miñones 
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Suplentes: 
D. Fernando Mancebo Amigo  
D. Pablo López Vazquez 
Dª Mª del Carmen Hermida Tomé 
D. José Antonio Miñones Riveiro 
 
- COMISIÓN DE MOVEMENTOS MIGRATORIOS, INNOVACIÓN E EMPREGO.  
 
Titulares:  
D Anselmo Ramos Martínez 
D. José Manuel Pérez Trillo  
D. Manuel Soto Pérez 
Dª Monserrat Vázquez Miñones 
 
Suplentes: 
Dª Mª José Ramos Rey 
D. Pablo López Vazquez 
Dª Mónica Rodríguez Ordoñez 
D. José Antonio Miñones Riveiro 
 
O Sr. Secretario da conta dos escritos presentados polos voceiros dos distintos grupos 
políticos municipais en relación coa designación de titulares e suplentes nos distintos 
órganos colexiados: 

 
Grupo de Acción Costeira: 

Titular: D. Manuel Antelo Pazos  
Suplente: D. Fernando Mancebo Amigo  

 
Grupo de Desenvolvemento Rural  

Titular: D.Manuel Antelo Pazos 
Suplente: D. Fernando Mancebo Amigo  

 
Consello Escolar do CEIP San Vicenzo de Vimianzo:  
   Titular: Dª Monserrat Vázquez Miñones 
    Suplente: D. José Manuel Rodríguez Blanco 
 
Consello Escolar do colexio público de Baiñas:   

Titular: Dª Mª del Carmen Hermida Tomé 
Suplente: D. Manuel Soto Pérez  

 
Consello Escolar do IES e profesional Terra de Soneira:  

Titular: D. Fernando Mancebo Amigo 
         Suplente: Dª Mª José Ramos Rey 

  
Consello Escolar das escolas unitarias  
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Castromil:  
Titular: Dª Monserrat Vázquez Miñones 

      Suplente: D. José Antonio Miñones Riveiro 
 
Cereixo: 
      Titular: D. Pablo López Vazquez 
       Suplente: Dª Carmen Borbujo Martinez 
 
Carnés  
       Titular: D. Pablo López Vazquez 
       Suplente: Dª Carmen Borbujo Martinez 
 
Carantoña:  
       Titular: Dª Monserrat Vázquez Miñones 
       Suplente: D. José Manuel Rodríguez Blanco 
 
Escola infantil municipal: 

Titular: D. José Manuel Pérez Trillo  
       Suplente: D. Pablo López Vazquez 

  
Patronato para a mellora do Medio Rural: 
      Titular: Dª Mónica Rodríguez Ordoñez 

Suplente: Dª Mª del Carmen Hermida Tomé   
 
Xunta Local de Concentración Parcelaria: 

Titular: D. Anselmo Ramos Martínez 
Suplente: Dª Mª José Ramos Rey   

 
Xunta de Protección Civil e Extinción de Incendios:  

Titular: Dª Mª José Ramos Rey 
Suplente: D. Anselmo Ramos Martínez  

 
Xuntas Periciais dos Catastros de Rústica e Urbana:  

Titular: D. Manuel Soto Perez  
Suplente:  Dª Mónica Rodríguez Ordoñez 

 
Xunta Local da Cruz Vermella: 

Titular: D. Fernando Mancebo Amigo 
Suplente: D. Anselmo Ramos Martínez  

 
Mesa Local de Comercio: 
Presidente:                

Titular: D. Manuel Antelo Pazos  
Suplente: D. Fernando Mancebo Amigo  
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Representante do Concello: 
      Titular: Dª Carmen Borbujo Martinez 

Suplente:D. José Manuel Perez Trillo 2. Aprobacións, se procede, do proxecto de 
obra ''telecentro en A Devesa-Carnés'' e da financiación correspondente a través 
dunha modificación de créditos 

 
Vista a Resolución de 25/03/2011 do director xeral de AGADER  en relación ao 
expediente L10-41300-26-0023, incluído dentro dos programas de desenvolvemento rural 
e para a selección e o recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como 
entidades colaboradoras na xestión do programa Leader Galicia 2007-2013, pola que se 
acorda o financiamento da obra denominada “Telecentro en A Devesa-Carnés”. 
 
Visto o proxecto básico e de execución do “Telecentro en A Devesa-Carnés” redactado 
polo arquitecto D. José Luis Méndez Pérez, colexiado nº 2284. 
 
Visto que o orzamento de execución ascende a un total de 78.635,20 euros (66.640 euros 
e 11.995,20 euros de IVE). O importe que financia o GDR é de 60.000,00 euros e o 
importe que financia o Concello de 18.635,20 euros. 
 
Considerando o disposto no artigo 105 da Lei de Contratos do Sector Público. 
 
Considerando o disposto no Texto Refundido da Lei de Facendas Locais. 
 
Considerando a atribución concedida ao Pleno da Corporación polo artigo 22.2ñ) da Lei 
7/1985 de bases de réxime local.  
 
Consta no expediente o ditame favorable da Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, 
Medio Ambiente e Sostibilidade, do 13 de xullo de 2011. 
 
A petición do Sr. alcalde o Sr. arquitecto municipal explica brevemente o obxecto do 
proxecto e o Sr. interventor municipal explica que a obra está financiada polo GDR  con 
60.000 euros e polo Concello con 18.635 euros que se tranfieren doutras partidas.  
 

O Sr. alcalde explica que é unha obra que procede do anterior goberno e que este 
goberno vaille a dar impulso porque se financia en gran parte polo Grupo de 
Desenvolvemento Rural (GDR) e o prazo de ejecución é inmediato.  

O Sr. Miñones, portavoz do grupo PSdG-PSOE, sinala que vai votar a favor porque é 
unha obra que se solicitou ao GDR polo anterior goberno socialista. 

O Sr. Soto Pérez, portavoz do grupo Independentes por Vimianzo, sinala que vai votar a 
favor porque presentaron unha solicitude para que esta obra fixésese e non perder a 
subvención de 60.000 euros, e que neste caso o alcalde acerta ao escoitar e traer este 
asunto ao Pleno. 



 

Concello de 
Vimianzo 

 

Praza do concello, nº 6 
15129 – Vimianzo (A Coruña) 

Nº R.E.L. 01150927 
C.I.F. P-1509300-H 

Tel 981716001 
Fax 981716650 

correo@vimianzo.es
www.vimianzo.es

 

A Sra. Borbujo, portavoz do grupo PP, sinala que van votar a favor porque leva un atraso 
de case dous anos e vai unido á tendencia aprobada nos orzamentos de rehabiliar todas 
as escolas unitarias, e espera que se sigan rehabilitando as que faltan como a de 
Padreiro. 

O Sr. Mancebo, portavoz do grupo BNG, sinala que é un proxecto do Concello de 
Vimianzo e non de ningún grupo, e que se vai a acelerar a execución para non perder a 
subvención do GDR. 

 

 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno do Concello, por unanimidade, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.-  Aprobar o proxecto básico e de execución do “Telecentro en A Devesa-
Carnés” redactado polo arquitecto D. José Luis Méndez Pérez, colexiado nº 2284. 
 
SEGUNDO.- Financiar o gasto a través dunha modificación de créditos mediante a 
reducción de partidas orzamentarias da área de gasto 3 por importe total de 14.908,16 
euros para a anualidade de 2011, de acordo co informe de Intervención de data 
24/06/2011. 
 
3. Aprobación, se procede, do proxecto de obra nomeado ''colector xeral de 
saneamento en Baiñas e saneamento noutros lugares de Vimianzo'' 
 
Vista a Resolución de 29/04/2011 do director xeral de Administración Local da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza en relación á convocatoria de 
subvencións e os criterios de repartición do Fondo de Compensación Ambiental (Orde do 
10 de febreiro de 2011), pola que se acorda a concesión da subvención polo importe de 
130.266,17 euros para a obra “Colector xeral de saneamento en Baiñas e saneamento 
noutros lugares de Vimianzo”. 
 
Visto o proxecto técnico da obra do “Colector xeral de saneamento en Baiñas e 
saneamento noutros lugares de Vimianzo” redatado polo arquitecto municipal, D. Julio 
Vázquez Rodríguez. 
 
Visto que o orzamento de execución ascente a un total de 130.266,17 euros (Base: 
110.395,06 euros  e IVE: 19.871,11 euros). O importe finánciase no 100% pola Dirección 
Xeral de Administración Local. 
 
Considerando o disposto no artigo 105 da Lei de Contratos do Sector Público. 
 
Considerando a atribución concedida ao Pleno da Corporación polo artigo 22.2ñ) da Lei 
7/1985 de bases de réxime local. 
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Consta no expediente o ditame favorable da Comisión de Obras, Urbanismo, Medio 
Ambiente e Sostibilidade, do 13 de xullo de 2011. 
 
A petición do Sr. alcalde o Sr. arquitecto municipal explica brevemente o obxecto do 
proxecto e o Sr. interventor municipal explica que a obra está financiada na súa totalidade 
por unha subvención da Xunta de Galicia correspondente ao fondo de compensación 
ambiental. 
 
O Sr. alcalde explica que esta obra é necesaria porque Augas de Galicia esta llamando 
continuamente a atención e incoando expedientes sancionadores por non depurar as 
augas residuales en Baiñas. 

O Sr. Miñones sinala que vai votar a favor porque esta financiada ao cento por cento pola 
Xunta e é unha obra necesaria para evitar os expedientes sancionadores. 

O Sr. Soto Pérez sinala que van votar a favor desta obra que esta financiada ao cento por 
cento pola Xunta e felicita ao grupo PSOE e por extensión ao anterior alcalde por esta 
acción positiva. Engade que si é posible soluciónese o problema aos veciños de Vilar de 
Cereixo que quedan fose desta actuación. 

A Sra. Borbujo móstrase de acordo co proxecto de obra e indica ao Sr. Soto que as 
subvencións veñen das eólicas e non ten nada que ver a xestión do anterior alcalde. 
Pregunta ao Sr. alcalde ou ao Sr. secretario si a forma de contratación desta obra esta 
incluída no proxecto. 

O Sr. Alcalde dá a palabra ao Sr. Secretario que explica que agora únicamente sométese 
a aprobación o proxecto de obra, e que a forma de contratación da obra aprobarase nun 
expediente posterior.  

O Sr. Mancebo aclara que esta obra finánciase pola Xunta de Galicia polo reparto do 
fondo de compensación ambiental, e que se destinou a Baiñas por ser unha actuación 
prioritaria polos expedientes sancionadores incoados por Augas de Galicia. 

Sometido o asunto a votación, o Pleno do Concello, por unanimidade, ACORDA: 
 
Aprobar o proxecto técnico da obra do “Colector xeral de saneamento en Baiñas e 
saneamento noutros lugares de Vimianzo” redatado polo arquitecto municipal, D. Julio 
Vázquez Rodríguez. 
 
4. Sometemento a consideración do Pleno da adxudicación de dous 
expedientes de contratación de obras: ''centro sociocultural en Baiñas'' e 
''senamento integral do núcleo da Piroga'' 
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Visto o escrito de D. Manuel Rodríguez Lema, actuando en nome e representación da 
mercantil “Manuel Rodríguez Lema, S.L.”, de data 13/06/2011, RE nº 4388, de data 
17/06/2011, en relación co procedemento contencioso-administrativo 254/2008 do 
Xulgado nº 4 da Coruña, e de execución de títulos xudiciais 1/2011, no que solicita o pago 
da débeda recoñecida pola Sentenza do Xulgado nº 4 do Contencioso Administrativo da 
Coruña de data 3/11/2010 e o Auto de execución provisional de data 4/03/2011. 
 
No esccrito suscítase que se anulen ou paralicen os expedientes de contratación das 
obras do “Centro sociocultural en Baiñas” por importe de 220.000 euros, e de 
“Saneamento integral do núcleo dá Piroga” por importe de 442.399,57 euros. 
 
Devanditos expedientes de contratación foron aprobados pola Xunta de Goberno Local de 
acordo co procedemento legalmente establecido. Son financiados nun 90% por outras 
administracións e o gasto correspondente á parte que financia o Concello (10%) xa foi 
aprobado con cargo á partida de crédito destinada a tal finalidade no orzamento 
municipal, polo que unha vez aprobado o expediente e o gasto económico, non existen 
motivos para que se poidan ou deban anular ou paralizar devanditos expedientes. 
 
Os expedientes atópanse actualmente en fase de adxudicación, unha vez realizada a 
proposta de adxudicación pola mesa de contratación. 
 
Consta no expediente o ditame favorable da Comisión de Obras, Urbanismo, Medio 
Amebiente e Sostibilidade, do 13 de xullo de 2011. 
 
A Sra. Rodríguez Ordoñez auséntase do debate e votación deste asunto por ter un 
interese persoal no mesmo. 

Aberto o debate pola presidencia o Sr. alcalde explica que existe unha reclamación da 
empresa que construíu a casa da cultura que pide ao Concello que paralicen estas dúas 
obras para pagarlles a débeda; e que se trae este asunto importante ao Pleno para que 
se pronuncie sobre si faise caso á empresa ou se fan estas obras necesarias para os 
veciños.   

O Sr. Miñones di que é necesario seguir adiante cos dous expedientes de contratación 
porque son obras importantes, e que haberá que buscar outras fórmulas para que a 
empresa poida cobrar. 

O Sr. Soto Pérez sinala que na comisión de obras a proposta non estaba, e que o alcalde 
ten que ser valente e tomar decisións, e si o órgano competente para tomar esta decición 
é a Xunta de Goberno Local, deberase tomarse aí a decisión. Conclúe afirmando que o 
seu grupo non vai obstaculizar nada e que se van abster neste tema. 

A Sr. Borbujo sinala que lle corresponde ao alcalde e á Xunta de Goberno Local tomar a 
decisión, e que o grupo PP ten moi claro o que ten que facer segundo o seu programa 
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alectoral, e que vai apoiar para que estes expedientes sigan adiante, o que explicará no 
último punto da orde do día.  

O Sr. Mancebo di que o grupo BNG ten moi claro o que ten que facer e que cada grupo 
estase retratando neste asunto, e que o grupo Independentes por Vimianzo está 
defendendo aos intereses dunha empresa. Aclara tamén que as dúas obras están 
financiadas por subvencións finalistas, e que si non se destinan a esas obras o diñeiro 
pérdese, polo que non se poderían destinar a pagar a débeda á empresa. 

O Sr. Soto Pérez insiste en que o alcalde sexa valente, exerza a súa competencia e  tome 
a decisión que corresponda, que non siga facendo oposición de alguén que xa non está, e 
que o seu grupo traballa por Vimianzo e non ten outro patrón. 

O Sr. alcalde sinala que non é cuestión de coller o touro polos cornos si non de explicar 
aos cidadáns si estase a favor dos interesese xerais dos veciños ou de intereses 
particulares.  

Sometido a votación a continuación da tramitación dos dous expedientes de contratación, 
é aprobado por dez votos a favor dos membros dos grupos BNG, PSdG-PSOE e PP, 
dous abstenciones dos membros presentes do grupo Independentes por Vimianzo, e 
ningún voto en contra. 

Neste momento incorpórase á sesión a Sra. Rodríguez Ordoñez que se ausentou por ter 
un interese persoal no asunto. 

 
 
5. Sometemento a consideración do Pleno dos expedientes de aprobación de 
reparos de Intervención num. 8/2011, num. 9/2011 e num. 10/2011 
 
Visto o reparo formulado polo Interventor accidental en relación con diversas facturas que 
se presentan a aprobación na Xunta de Goberno Local de datas 02/05/2011, 18/05/2011 e 
06/06/2011, fundamentándose en que diversas obras e subministros  sen consignación. 
 
Vistas as facturas ás que se refire o reparo de Intervención, correspondentes a  obras, 
servizos ou subministros efectivamente realizados ou recibidos polo Concello de 
Vimianzo. 
 
Vista a teoría do enriquecemento inxusto, xurisprudencialmente recoñecida, e tendo en 
conta que se cumpren os requisitos para a aplicación da mesma, é necesario proceder á 
aprobación das facturas en cuestión, pois en caso contrario elo suporía un 
enriquecemento inxusto da Administración pública co conseguinte empobrecemento 
inxusto dos contratistas. 
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Dado que a data de hoxe existe consignación para o levantamento parcial  dos citados 
reparos despois do expediente de modificación de créditos TC/06/2011. 
 
Dado que o crédito dispoñible no nivel de vinculación xurídica 4 2 e insuficiente para  o 
levantamento da totalidade dos reparos efectuados pola intervención municipal. 
 
Consta no expediente o ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, 
Orzamentos e Asuntos Económicos, do 13 de xullo de 2011. 
 
A petición do Sr. alcalde o Sr. interventor explica que se trata de tres reparos suspensivos 
por facturas dos meses de abril e maio de obras e suministros realizados sen crédito 
presupuestario, que se poden levantar parcialmente a día de hoxe.  

Aberto o debate pola presidencia, o Sr. alcalde aclara que se trata de gastos realizados 
sen crédito que requiren que o Pleno levante os reparos para poder pagalos.  

O Sr. Miñones móstrase a favor de levantar os reparos dado que existe consignación 
presupuestaria, e indica que conforme vaia existindo crédito se vaia pagando o resto de 
facturas. 

O Sr. Soto Pérez móstrase de acordo con que se paguen esas facturas por eses servizos 
realizados e que se axude aos empresarios na súa economía.  

A Sra. Borbujo sinala que vai votar a favor para que se pague aos empresarios, pero 
matiza que en relación coa campaña electoral que cada un mírese as súas costas, que o 
PP fai a súa campaña con diñeiro propio e non do Concello; e pide que os grupos 
políticos comprométanse a que nas próximas eleccións non se utilice o diñeiro público con 
fins electorais. 

O Sr. Mancebo coincide coa Sra. Borbujo matizando que o gasto durante a campaña 
electoral foi de mais de 300.000 euros, consumíndose partidas que estaban 
presupostadas para todo o ano. Indica que se está facendo un gran esforzo para reducir 
gastos ordinarios en consumos de conbustible, de material e reparaciones para recuperar 
a liquidez do Concello.  

O Sr. alcalde acepta a proposta do grupo PP sobre a limpeza na campaña electoral para 
facela efectiva dentro de catro anos.  

Sometido o asunto a votación, o Pleno do Concello, por unanimidade, ACORDA: 
 
Levantar o reparo das seguintes facturas: 
REPARO 8/2011     
Terceiro Factura Importe
Mármoles Caamaño,S.L., CIF. B-15662695 010411 1.439,60
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  020411 1.274,40
Fernández Lorenzo, NIF. 76.321.759-P 43 910,96
      
REPARO 9/2011     
Terceiro Factura Importe
Consberoli,S.L., CIF. B-15789498 11/11 849,60
Ferralla Taboada,SLL, NIF. B15775307 F11-00054 236,76
Maderas y Molduras Casais,SL, NIF. B15124308 51392 1.542,85
      
REPARO 10/2011     
Terceiro Factura Importe
Mármoles Vimianzo,SC, CIF J-15137680 A-46 3.197,80
José Maria Amigo Calo, NIF: 32775572-C 74 442,50
Ricardo Lavandeira Castiñeira, NIF: 76356648-Y 13 554,60
      
  Suma 10.449,07
 
6. Sometemento a consideración do Pleno da solicitude de D. Manuel 
Rodríguez Lema, en relación co procedemento contencioso-administrativo 
254/2008 e de execución de títulos xudiciais 1/2011 
 
Visto o escrito de D. Manuel Rodríguez Lema, actuando en nome e representación da 
mercantil “Manuel Rodríguez Lema, S.L.”, de data 13/06/2011, RE nº 4388, de data 
17/06/2011, en relación co procedemento contencioso-administrativo 254/2008 do 
Xulgado nº 4 da Coruña, e de execución de títulos xudiciais 1/2011, no que solicita o pago 
da débeda recoñecida pola Sentenza do Xulgado nº 4 do Contencioso Administrativo da 
Coruña de data 3/11/2010 e o Auto de execución provisional de data 4/03/2011. 
 
Esta alcaldía, que tomou posesión do cargo o pasado día 11/06/2011 tralas eleccións 
locais de 22/05/2011, está analizando cos servizos xurídicos e económicos do Concello o 
citado expediente contencioso-administrativo. 
 
Respecto da posibilidade de concertar neste momento unha operación de crédito para o 
pago total da débeda, por acordo da Xunta de Goberno Local de data 2/05/2011 
comunicouse ao Xulgado nº 4 do Contencioso Administrativo da Coruña a imposibilidade 
do cumprimento inmediato da Sentenza de data 3/11/2010 e o Auto de execución 
provisional de data 4/03/2011, dado que de acordo coa Lei 39/2010, de 22 de decembro, 
e os informes que obran no expediente, os Concellos con aforro neto negativo non poden 
concertar operacións de crédito a longo prazo durante o ano 2011. 
 
Dado que non existe no orzamento municipal vixente ningunha partida para tal finalidade, 
de acordo co principio de legalidade orzamentaria, esta alcaldía non  pode recoñecer 
neste momento dita obriga económica nin aplicar a tal fin as contías existentes nas contas 
municipais.  
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Dado que é o Pleno da Corporación o órgano competente para o recoñecemento da 
obriga económica, así como para a aprobación das modificacións orzamentarias que 
fosen necesarias para o pago total ou parcial da citada débeda (transferencias de crédito 
para reducir ou suprimir certas partidas orzamentarias que non sexan esenciais). 
 
Considerando o disposto no Texto Refundido da Lei de Facendas Locais e na Lei da 
xurisdicción Contencioso administrativa e demais normativa de aplicación. 
 
Consta no expediente o ditame favorable da Comisión Informativa de Constas, Facenda, 
Orzamentos e Asuntos Xerais, do 13 de xullo de 2011. 
 
A Sra. Rodríguez Ordoñez auséntase do debate e votación deste asunto por ter un 
interese persoal no mesmo. 

Aberto o debate pola presidencia, o Sr. Alcalde indica que este punto está motivado polo 
acoso a que se ve sometido esta alcaldía por parte da empresa constructora da casa de 
cultura que esixe o pago inmediato da débeda da casa de cultura, o que non se lle esixía 
ao anterior alcalde. Aclara que a alcaldía non ten intención de desacatar os 
pronunciamientos xudiciais, pero que dentro dos procedementos xudiciais estanse 
solicitando as aclaraciones oportunas. Neste sentido, sinala que existe un informe xurídico 
no expediente que di que a execución provisional da sentenza deberá quedar en 
suspenso ata que sexa resolta de forma expresa a solicitude de complemento de auto de 
data 4/03/2011, que foi notificada o día 31 de maio, polo que non se está incumpliendo 
ningún prazo nin se están desacatando decisións xudiciais. Para rematar, explica que a 
proposta consiste en recoñecer que é o Pleno o órgano que ten que tomar as decisións 
oportunas para o pago da débeda, que se convoque a comisión de contas para que todos 
os grupos poidan aportar as propostas oportunas, e  trasladar ao xulgado e ao empresario 
que estamos neste proceso. 

O Sr. Miñones indica que como dixeron na comisión informativa o Pleno é o órgano 
competente para recoñecer a obriga económica e as modificacións presupuestarias  
pertinentes, así como que o asunto lévese a comisión informativa; e que as deciones 
xudiciais hai que acatalas. 

O Sr. Soto Pérez sinala que o seu grupo vaise a abster porque van esperar a que llege a 
resolución xudicial e en función do que diga a xustiza actuaran, pero que non van a dar un 
cheque en branco comprometéndose agora a apoiar modificacións presupuestarias sen 
saber cales van ser. 

A Sra. Borbujo di que o alcalde volve a eludir as súas responsabilidades no Pleno de 
hoxe, e que o grupo PP sempre dixo que teñen que pagar os responsables, e quen ten 
que dicir quen son é o xulgado do penal, segundo o procedemento xudicial iniciado a 
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través dunha querella criminal polo grupo PP como acusación particular, polo que debería 
de paralizarse todo e unha vez que se resolva na vía penal tomaranse as deciones 
oportunas. 

O Sr. Mancebo indica que persoarse nestos momentos no procedemento penal non 
paralizaría a execución provisional da sentenza, que a denuncia que fixo o PP foi contra 
un funcionario municipal, que o responsable de non pagar a débeda á empresa durante 
catro anos é o anterior alcalde, e que non se pode falar de desacato nin mala fé do actual 
alcalde xa que acaba de tomar posesión do cargo e non hai fondos para proceder ao 
pago da débeda. 

O Sr. alcalde sinala que o concello está estudando persoarse na causa penal xa que a 
Sra. Borbujo non acudiu ao xuízo, e foi o xuíz quen fixo a acusación; e aclara ao Sr. Soto 
que non hai ningún cheque en branco, xa que a comisión de contas vai ser aberta e cada 
grupo pode propoñer e votar o que estime oportuno. 

Sometido o asunto a votación, o Pleno do Concello, por sete votos a favor dos membros 
dos grupos BNG e PSdG-PSOE, tres votos en contra dos membros do grupo PP, e dous 
abstenciones dos membros presentes do grupo Independentes por Vimianzo, ACORDA: 

PRIMEIRO.- Recoñecer que o Pleno é o órgano competente para tomar as decisións 
oportunas para o pago da débeda. 
 
SEGUNDO.- Que se analice o expediente na Comisión Informativa de Contas, para que 
estude a situación económica actual do Concello e as distintas posibilidades legais de dar 
cumprimento ás decisións xudiciais sobre este asunto.   
 
TERCEIRO.- Notificar o presente acordo ao interesado e comunicalo ao Xulgado nº4 do 
Contencioso Administrativo da Coruña. 
 
Neste momento incorpórase á sesión a Sra. Rodríguez Ordoñez que se ausentou por ter 
un interese persoal no asunto. 

Sen máis asuntos que tratar, sendo as doce horas e once minutos, a presidencia 
remata a sesión e eu redacto esta minuta-borrador a reserva dos termos que 
resulten da súa aprobación, en Vimianzo, o dezaseis de xullo de dous mil once. 
 
O alcalde                                                                                O secretario 
 
 


