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MINUTA-BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DE VIMIANZO DE DATA 30/07/2011. 
 
Na vila de Vimianzo, ás once horas do día trinta 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 ordinaria convocada para este día. 
 
Asisten os seguintes membros: 
 
D. Manuel Antelo Pazos, alcalde 
D. Fernando Mancebo Amigo 
D.ª María José Ramos Rey 
D. Anselmo Ramos Martínez 
D. José Antonio Miñones Riveiro 
D. José Manuel Rodríguez Blanco 
Dª Monserrrat Vázquez Miñones 
Dª Carmen Felicidad Borbujo Martínez 
D. José Manuel Perez Trillo 
D. Pablo López Vázquez 
Dª Mónica Rodríguez Ordoñez  
D. Manuel Soto Pérez 
Dª María Carmen Hermida Tomé 
 
Secretario: Rafael del Barrio Berbel  
Interventor acctal: D. José Domingo Rodríguez Ferreira 
 
 
De seguido comézase coa deliberación dos asuntos da Orde do Día. 
 
DELIBERACIÓNS 
 
A) Sección resolutiva 
 
1. Aprobación, se procede, do barrador do acta da sesión correspondente ó 
día 25 de xuño de 2011 
 
Polo Sr. alcalde dase conta da acta da sesión extrardinaria anterior de data 
25/06/2011.  
En cumprimento do disposto no artigo 91.1 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, 
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, o Sr. alcalde pregunta se algún membro da 
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Corporación ten que formular algunha observación a acta da sesión extraordinaria 
do 25/06/2011. 
 
Non tendo ningunha observación entendese aprobada por unanimidade. 
2. Informe da conta xeral do Concello de Vimianzo do exercicio 2010 
 
D. Manuel Antelo Pazos, alcalde-presidente do Concello de Vimianzo, en uso das súas 
atribucións legalmente conferidas. 

 
Resultando que en data 2/05/2011 reuniuse a comisión especial de contas para examinar 
e informar a Conta xeral do exercicio de 2010, someténdose  a mesma a exposición 
pública por un prazo de 15 mais 8 días (BOP nº 8, de data 9/05/2011). 

Visto o certificado do Secretario Municipal do día 11/07/2011 sobre o Edicto de exposición 
ao público da Conta xeral do Concello de Vimianzo do exercicio de 2010, exposto ao 
público no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña sen que se houbesen presentado 
reclamacións. 

Considerando o disposto no artigo 212 do TRLHL,  sometese de novo a informe da 
Comisión Especial de Contas previamente a súa aprobación polo Pleno. 

Considerando o disposto nos artigos 21.1 e  22.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora 
das Bases do Réxime Local. 

Ditaminado favorablemente pola comisión informativa de contas de data 27/07/2011.  

Aberto o debate pola Presidencia, o Sr. alcalde dá a palabra ao Sr. interventor que explica 
brevemente os resultados da conta xeral do ano 2010 e a tramitación administrativa 
seguida. 
 
O Sr. Miñones Riveiro, portavoz do grupo PSdG-PSOE, móstrase a favor da aprobación 
da conta xeral xa que formaba parte do goberno anterior. 
 
O Sr. Soto Pérez, portavoz do grupo Independentes por Vimianzo, sinala que o seu grupo 
non participou na Corporación anterior polo que se van a abster. 
 
A Sra. Borbujo Martínez, portavoz do grupo PP, pide que o Sr. interventor explique en que 
ternimos económicos atopámonos na actualidade, xa que entendío na comisión 
informativa que actualmente había uns 400.000 euros en tesorería. 
 
O Sr. alcalde dá a palabra ao Sr. interventor que explica que o exercicio anterior de 2010 
pechouse cun remanente de tesorería negarivo para gastos xerais de menos 40.000 
euros, que é distinto do estado de tesorería en bancos que había no cambio de lexislatura 
e que era positivo nuns 470.000 euros. 
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A Sra. Borbujo Martínez di que non entende ben o estado actual das contas e que o seu 
grupo vaise a abster. 
 
O Sr. Mancebo Amigo, portavoz do grupo BNG, aclara que o que se somete a votación é 
a tramitación económico-administrativa da conta xeral do exercicio de 2010 e non a 
liquidez actual do Concello, e que o grupo BNG vai apoiar a súa aprobación pola 
responsabilidade de estar agora no goberno. 
O Pleno da Corporación, por  sete votos a favor dos membros dos grupos BNG e PSdG-
PSOE, seis abstencións dos membros dos grupos PP e Independientes por Vimianzo, e 
ningún voto en contra, ACORDA: 

UNICO.- Aprobar a conta xeral do exercicio 2010 e render a conta aproobada ao Consello  
de Contas de Galicia. 3. Acordo sobre a modificación das Ordenanzas fiscais nº 5, 16 e 25 
para establecer bonificacións as empresas que se instalen no novo parque empresarial de 
Vimianzo 
Resultando que por Providencia da alcladía de 18/07/2011 iniciouse o correspondente 
expediente para a modificación das seguintes ordenanzas fiscais para favorecer a 
implantación de empresas no novo parque empresarial de Vimianzo: 
 
- Ordenanza fiscal Nº 16, reguladora do imposto sobre construcións instalacións e obras. 
 
- Ordenanza fiscal Nº 25, reguladora da taxa por licenzas urbanísticas esixidas polos 
artigos 194 e concordantes da lei de ordenación urbanística e protección do medio rural 
de Galicia, do 30 de decembro de 2002, e artigos 10 e concordantes do regulamento de 
disciplina urbanística de Galicia. 
 
- Ordenanza fiscal Nº 5, reguladora da taxa por licenza de apertura de establecemento ou 
posta en funcionamento de instalacións industriais ou mercantís  
 

Vista a memoria da alcaldía na que sinalase que na actual época de crise na que vivimos 
na actualidades, esta Alcaldía entende que é necesario polo noso Concello facer un 
esforzo pola implantación de empresas noso novo parque industrial, polo propón a 
Comisión de Contas e ao Pleno a aprobación dunha bonificación dun 90 % no imposto e 
taxas sinaladas como medida de axuda as empresas que se instalen  e abran os seus 
establecementos no Polígono Industrial de Vimianzo durante os anos 2011 e 2012. 
 
Vistos os textos das modificacións das ordenanzas redactados polos servizos económicos 
municipais. 
 
Vistos o informes de Secretaría e de intervención de data 19/07/2011. 
 
Considerando o disposto nos artigos 15 a 19, 57, e 20.3 s) e 101 da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, aprobada polo RDL 2/2004 de 5 de marzo. 
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Considerando o disposto nos artigos 4.1 a), 21.1, 22.2 d),25.2, 47.1, 49,65.2 e 70.2 da Lei 
7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 
 
Ditaminado favorablemente pola comisión informativa de contas de data 27/07/2011. 
 
Aberto o debate pola Presidencia, o Sr. alcalde explica que con estas medidas preténdese 
favorecer a instalación de empresas no parque empresarial de Vimianzo, e que espera 
que a Xunta de Galicia asuma compromisos similares. 
 
O Sr. Miñones Riveiro sinala que como xa dixo na comisión informativa está de acordo 
con esta modificación das ordenanzas fiscais para que as empresas póidanse instalar no 
polígono industrial neste tempo de crise. 
 
O Sr. Soto Pérez sinala que o seu grupo presentou unha moción na que solicitaban 
bonificacions fiscais e que poderían chegar ata un 95 por cen e estender a bonificación a 
outros sectores afectados pola crise como agricultores, gandeiros e a quenes adquiran a 
súa primeira vivenda para fixar poboación en Vimianzo. Neste sentido presenta unha 
enmenda verbal para que a bonificación no parque empresarial chegue ao 95 por cen e 
ao 90 por cen para agricultores, gandeiros e a quenes adquiran a súa primeira vivenda. 
 
A Sra. Borbujo Martínez móstrase a favor destas medidas sempre que non acaben aquí e 
sígase traballando para o desenvolvemento de todos os sectores do Concello, xa que o 
tema é tan importante que require a creación dun grupo de traballo entre todos os grupos 
para establecer directrices neste sentido. 
 
O Sr. Mancebo Amigo aclara que as bonificacions non se refiren só ao imposto de 
construccións e obras (ICIO) senón tamén ás taxas urbanísticas, e que no seu conxunto a 
bonificación aos empresarios sería superior ao 95 por cen do ICIO. Sinala que se leva 
tempo traballando neste asunto e non se dixo nada do 95 por cen na comisión 
informativa, e que en calquera caso hai que ser prudente e ter en conta o principio de 
corresponsabilidade fiscal das administracións públicas. 
 
Sometida a votación a enmenda do Sr. Soto Pérez é desestimada por tres votos a favor 
dos membros do grupo Independentes por Vimianzo, sete votos en contra dos membros 
dos grupos BNG e PSdG-PSOE, e tres abstencions dos membros do grupo PP. 
 
O Pleno da Corporación, por unanimidade, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación dos seguintes artigos de ordenanzas 
fiscais para establecer unhas bonificacións do 90% durante os anos 2011 e 2012 e 
favorecer a implantación de empresas no novo parque empresarial de Vimianzo: 
 

- Artigo 6 da ordenanza fiscal Nº 16, reguladora do imposto sobre 
construcións instalacións e obras: 
“Artigo 6º. Bonificacións.  
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Establécese un beneficio fiscal do 40% da cota do imposto a favor das construcións, 
instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal 
por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do 
emprego que xustifiquen tal declaración. Corresponderá dita declaración ó Pleno da 
Corporación e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da 
maioría simple dos seus membros.  
Este beneficio fiscal elévase o 90 por cento da cota do imposto a favor das construcións, 
instalacións ou obras que se instalen no Polígono Industrial de Vimianzo, e soliciten a súa 
licenza de construción, instalación ou obra durante os exercicios 2011 e 2012. A 
declaración de interese ou utilidade municipal corresponde  ao Pleno da Corporación e 
acordarase, previa solicitude do interesado, polo voto favorable da maioría simple dos 
seus membros. Coa solicitude deberá achegarse unha memoria da construción a realizar 
e memoria da iniciativa empresarial proxectada pormenorizando aqueles aspectos 
relacionados coa creación de novos postos de traballo.” 
 

- Artigo 4 da ordenanza fiscal Nº 25, reguladora da taxa por licenzas 
urbanísticas esixidas polos artigos 194 e concordantes da lei de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia: 
 
“Exencións ou bonificacións  
Artigo 4º .  
Aqueles establecementos que soliciten licenza para a súa instalación no Polígono 
Industrial de Vimianzo, durante os anos 2011 e 2012, terán dereito a unha bonificación de 
90 por cento da taxa resultante.” 

- Artigo 7 da ordenanza fiscal Nº 5, reguladora da taxa por licenza de apertura 
de establecemento ou posta en funcionamento de instalacións industriais ou 
mercantís: 
“Artigo 7.º .-Determinación da base liquidable.  
Esta base determinarase aplicando a bonificación dun 40 por cento sobre a cota 
resultante de aplica-las tarifas previstas no apartado precedente, agás no caso de 
actividades ou instalacións sometidas a declaración de impacto ou efectos ambientais e 
nos cambios de titularidade.  
Para aqueles establecementos que se instalen no Polígono Industrial de Vimianzo, 
durante os anos 2011 e 2012, e soliciten a súa correspondente licenza de apertura de 
establecemento ou posta en funcionamento de instalación nestes exercicios, a base 
determinarase aplicando neste caso, unha bonificación de 90 por cento sobre a cota 
resultante de aplicalas tarifas previstas nos artigos anteriores, agás no caso de cambios 
de titularidade.” 
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante un prazo de 30 días mediante 
a publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Edictos deste 
Concello, para que poidan presentarse reclamacións e suxestións. De non producirse 
alegacións, as modificacións das ordenanzas consideraranse definitivamente aprobadas. 4. 
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Aprobación do protocolo municipal de actuacións no parque empresarial de Vimianzo 
para favorecer a implantación de empresas 
 
Visto o protocolo de actuación para a información a empresas e tramitación das licenzas 
urbanisticas no parque empresarial de Vimianzo redactodo polos servizos municipais. 
 
Considerando o establecido no artigo 21.1 e 22 da Lei 7/85, do 2 de abril, de Bases de 
Réxime Local. 
 
Ditaminado favorablemente pola comisión informativa de contas de data 27/07/2011. 
 
Aberto o debate pola presidencia, o Sr. alcalde explica que o protocolo municipal forma 
parte do grupo de medidas para incentivar a instalación de empresas no parque 
empresarial, que consiste básicamente en establecer un servizo de información 
permanente sobre requisitos e trámites a seguir para quen queira instalarse no parque 
empresarial, e no compromiso de axilizar ao máximo a tramitación de licenzas 
urbanísticas segundo o principio de celeridade administrativa, de modo que os 
expedientes mais sinxelos poidan resolverse nun prazo máximo de 14 días hábiles. 
 
O Sr. Miñones Riveiro sinala que como dixo na comisión informativa van darlle o visto bo 
porque é importante axilizar os trámites para a concesión de licenzas. 
 
O Sr. Soto Pérez sinala que van votar a favor porque é importante a axilidad 
administrativa, e que o seu grupo presentou unha moción o día 1 de xullo na que 
solicitaban a boficación no imposto de obras e a creación dunha oficina ou ente no propio 
Concello para información sobre este asunto, polo que felicita ao Sr. alcalde por estas 
medidas. 
  
A Sra. Borbujo Martínez móstrase de acordo con que se informe e se axilicen os trámites 
no parque empresarial, pero pide que se estenda ao resto dos procedementos de tramita 
este Concello. Pregunta si sábese quen e como vaise a poñer en marcha este protocolo, 
si polos propios funcionarios ou por persoal externo. 
 
O Sr. alcalde dá a palabra ao Sr. arquitecto que explica que polo momento non está 
prevista unha organización paralela para a tramitación dos expedientes, senón que a 
tramitación realizarase polo presonal funcionario do servizo de urbanismo cunha 
excepcionalidade na orde e tempo de tramitación destes expedientes do parque 
empresarial. 
 
O Sr. Mancebo Amigo explica que esta medida complementa ás medidas económica das 
bonificaciones fiscais, que na práctica trata de optimizar os recursos municipais cunha 
canle paralela para a tramitación prioritaria destas licenzas urbanisticas, e que si fose 
necesario poderíase reforzar o departamento de urbanismo con mais persoal. En canto ao 
resto dos procedementos que tramita este Concello, indica que se iran axilizando no 
futuro, pero non se lles pode dar o mesmo tratamento que ao parque empresarial. 
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O Pleno da Corporación, por unanimidade, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar o protocolo de actuación para información a empresas e tramitación 
das licenzas urbanisticas no parque empresarial de Vimianzo para favorecer a implantación 
de empresas en Vimianzo. 5. Acordo sobre a determinación dos días festivos locais para o 
ano 2012 
 
Visto o escrito da Xefatura Territorial da Coruña da data 7/07/2011, RE nº 5243, de 
12/07/2011, no que se solicita ao Concello de Vimianzo a determinación dos dias festivos 
locais a efetos da confección do calendario laboral do ano 2012. 
 
Considerando o establecido no artigo 21.1 e 22 da Lei 7/85, do 2 de abril, de Bases de 
Réxime Local. 
 
Ditaminado favorablemente pola comisión informativa de rexime interior de data 
27/07/2011. 
 
O Sr. Alcalde explica que seguindo a tradición os días festivos en Vimianzo que se 
propoñen para o ano 2012 son o luns 13 de agosto e o martes de antroido. 
 
O Pleno da Corporación, por unanimidade, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Determinar como dias festivos locais para o ano 2012 no termo municipal de 
Vimianzo os seguintes: 

-  luns, 13 de agosto.   

-  martes, 21 de febreiro, do antroido. 

SEGUNDO. - Comunicar o presente acordo á Xefatura Territorial da Coruña para o seu 
coñecemento e efectos oportunos. 6. Aprobación do regulamento de rexime interior da 
vivenda comunitaria do Concello de Vimianzo 
Resultando que por Providencia da alcladía de 14/07/2011 iniciouse o correspondente 
expediente para aprobar un regulamento de réxime interior da vivenda comunitaria de 
Vimianzo adaptado á Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción de Autonomía 
Persoal e Atención a persoas en situación de dependencia, e a Orde do 20 de xullo de 
2010. 
 
Visto o textos do regulamento redactado polos servizos sociais municipais. 
 
Visto o informe da Xefa do Area de Servizos Sociais de data 16/07/2011. 
 
Visto o informe de Secretaría de data 19/07/2011. 
 
Considerando o 0disposto nos artigos 4.1 a), 21.1, 22.2 d),25.2, 47.1, 49,65.2 e 70.2 da 
Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 
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Dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Benestar Social e Promoción 
da Igualdade de data 27/07/2011. 
Aberto o debate pola presidencia, o Sr. alcalde explica que se modifica o regulamento da 
vivenda comunitaria para adaptalo á normativa vigente. 
 
O Sr. Miñones Riveiro sinala que á vista dos informes de secretaria e de servizos sociais 
estan de acordo coa modificación do reglamento. 
 
O Sr. Soto Pérez e a Sra. Borbujo Martínez móstranse de acordo coa proposta. 
 
O Pleno da Corporación, por unanimidade, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o “Regulamento de réxime interior da vivenda 
comunitaria de Vimianzo” adaptado á Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción de 
Autonomía Persoal e Atención a persoas en situación de dependencia, e a Orde do 20 de 
xullo de 2010. 
 
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante un prazo de 30 días 
mediante a publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de 
Edictos deste Concello, para que poidan presentarse reclamacións e suxestións. De non 
producirse alegacións, o regulamento considerarase definitivamente aprobado. 
8. Dación de conta de resolucións 
 
O Sr. secretario da conta ao Pleno do Concello das resolucións da alcaldía dende a data 
do 21/03/2011 até o 29/07/201. 
 

RESOLUCIÓNS/DECRETOS DA ALCADÍA 
Data: Marzo  
21/03/2011 Aprobación de gastos de telefonía correspondente febreiro-

marzo/2011 Total: 1.161,99 
23/03/2011 Delegación da sinatura do convenio do PEIM no 1º Teniente 

Alcalde 
25/03/2011 Aprobación de gastos por asistencias tribunal  (Total: 676,26) 
25/03/2011 Concesión de tarxeta de estacionamento para minusvalidos a 

CCR 
25/03/2011 Inclusión no servizo e no padrón fiscal do SAF a CMA 
25/03/2011 Inclusión no servizo e no padrón fiscal do SAF a MLC 
25/03/2011 Inclusión no servizo e no padrón fiscal do SAF a MVM 
25/03/2011 Autorización uso Casa de Cultura o 26/03/2011 presentación 

partido político 
25/03/2011 Autorización impartir curso de P.R.L nunha aula do edificio da 

Torre 
28/03/2011 Autorización consulta do expediente licenza obras 

2010/008/000017 
28/03/2011 Aprobación expediente de incorporación de remanente 

IR/02/2011 por importe de 221.739,24 € 
28/03/2011 Aprobación expediente de transferencia de crédito TC/03/2011 

por importe de 18.000, 00 € 
28/03/2011 Aprobación de gastos dotacións económicas aos grupos 

políticos correspondentes ao mes de Marzo (Total: 1.250,00€) 
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28/03/2011 Aprobación de gastos por asistencia a tribunal (Total:325,57€) 
28/03/2011 Aprobación da nómina do mes de marzo 2011 
29/03/2011 Aprobación expediente de xeración de créditos  por ingresos 

XC/02/2011 por importe de 32.500,00 € 
29/03/2011 Inscripción de bens no inventario municipal  
30/03/2011 Aprobación expediente de transferencia créditos TC/04/2011 

por importe de 8.000,00 € 
31/03/2011 Aprobación de gastos pola renovación da póliza 

núm.0790970024397 de seguro da Casa de Cultura 
(18/03/2011-18/03/2012) Total:3.127,96 € 

Data: Abril  
01/04/2011 Aprobación expediente de xeración de créditos por ingresos 

XC/03/2011 por importe de 31.011,07 € 
04/04/2011 Aprobación de gastos de telefonía de 18-02-2011-17/03/2011 

(Total:579,74€) 
04/04/2011 Aprobación de gastos por prestación de servizos-febreiro 2011 

(Total: 35.153,98 €) 
04/04/2011 Constitución da mesa local do comercio do Concello de 

Vimianzo 
04/04/2011 Aprobación de gastos de telefonía móbil.Total: 579,74 € 
05/04/2011 Aprobación de gastos de tarxeta Telepeaxe nº 7112 do 

período 25/02/11-04/03/11 (Total: 7,86 €) 
05/04/2011 Aprobación de gastos de tarxeta Telepeaxe nº 7120 do 

período marzo/2011 (total: 11,42 €) 
05/04/2011 Aprobación requisistos e baremo para contratar unha auxiliar 

de axuda no fogar para cubrir baixa por maternidade 
06/04/2011 Aprobación do expediente núm.XC/04/2011 por xeración por 

ingresos por un total de 209.000,00 € 
08/04/2011 Nomeamento de D.Miguel Angel Hermida Carballo como 

funcionario de carreira deste Concello, auxiliar (XUA-04) 
08/04/2011 Recoñecemento de servizos previos de D.Calixto Gonzalez 

Arias, recoñecendo o 2ºtrienio dende o 15/09/2011 
08/04/2011 Levantamento do reparo núm.6/2011 formulado pola 

intervención municipal 
08/04/2011 Aprobación do gastos para pago gastos fiscais unidades 5 e 6 

segundo convenio de 14/09/2004 por importe de 16.137,08 
euros 

08/04/2011 Concesión de transferencia de licenza de auto-turismo núm.13
11/04/2011 Aprobación de calificación urbanística solicitada por 

D.Faustino Pazos Touriñan 
11/04/2011 Aprobación de gastos por pago do anuncio núm. D238082 no 

DOG 
11/04/2011 Aprobación do expediente núm. TC/05/2011 por importe de 

11.000,00 € 
12/04/2011 Aprobación do expediente núm.XC/05/2011 por xeración de 

créditos por ingresos por importe de 7.498,30 
13/04/2011 Autorización para a celebración dunha verbena o 20/04/2011 
14/04/2011 Autorización uso do local anexo a escola unitaria de 

Carantoña 16/04/2011 
15/04/2011 Aprobación da incorporación de EGD no servizo e padron 

fiscal do SAF 
19/04/2011 Autorizar a contratación DªAna Isabel García Silva como 

auxiliar de axuda no fogar (contrato de interinaxe por 
maternidade) 

19/04/2011 Aprobación de gastos de telefonía de abril-maio (Total: 
1.106,44 €) 

19/04/2011 Autorización para a ocupación do auditorio da Casa de Cultura 
o 29/04/2011 para un acto de presentación da candidatura do 
PP 

19/04/2011 Autorización de uso do polideportivo de Vimianzo o día 
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15/05/2011 para concentración moteira 
19/04/2011 Autorizaicón de ocupación do auditorio da Casa de Cultura o 

día 01/05/2011 para un acto de presentación da candidatura 
do PSdeG-PSOE 

19/04/2011 Recoñecemento de servizos prestados nesta administración 
publica a DªCarmen Valiña Lavandeira 

19/04/2011 Autorización de pago ao Tesouro público de retención e 
ingresos a conta do IRPF Total: 43.925,76 € 

20/04/2011 Solicitude de subvención á Xunta de Galicia para o proxecto 
“TICS para entidades de voluntariado ano 2011” por importe 
de 5.500,00 €. 

20/04/2011 Autorización para solicitar unha subvención para o 
proxecto”TICS para entidades de voluntariado ano 2011” por  
importe de 4.400,00 € 

25/04/2011 Decreto inicio de procedementos sancionadores de tráfico. 
Total: 4.050,00€ (Bonificado: 2.025,00 €) 

25/04/2011 Autorización para sobrevoar o termo municipal de Vimianzo 
con voos publicitarios. 

25/04/2011 Levantamento de reparo núm. 7/2011 formulado pola 
intervención 

26/04/2011 Aprobación de gastos de material para festa dos maiores 
(Total:30,02€) 

27/04/2011 Aprobación de nóminas do cadro do persoal municipal do mes 
de abril 

27/04/2011 Aprobación do exp.2/2011 de recoñecemento extraxudicial de 
créditos por importe de 2.619,60 € a favor de Imprentas San 
Cristobal  

28/04/2011 Autorizar a presenza da policía municipal o 29/04/2011 
durante o acto do partido popular na Casa de Cultura. 

28/04/2011 Aprobación de gastos dos xuros e amortización do préstamo 
núm.9544462560 período 29/01/11-28/04/11 (Total: 21.045,66 
€) 

Data: Maio  
01/06/2011 Aprobación  de gastos de telefonía móbil correspondiente ao 

18/04/2011-17/05/2011 (Total:611,99 €) 
02/06/2011 Aprobación do expediente  de selección de 2 auxiliares de 

axuda a domicilio e 2 peons da patrulla verde. 
02/05/2011 Aprobación de gastos das dotacións económicas dos grupos 

municipais (total: 1200,00€) 
02/05/2011 Aprobación de gastos de telefonía móbil de 18/03/11-17/04/11 

(Total:771,17€) 
05/05/2011 Cancelación depósito constituído a favor DªMercedes 

Vázquez Trillo no exp.expropiación forzosa “Rúa da Braña da 
Grixa” por importe 7.410,78 € 

05/05/2011 Aprobación de gastos das facturas dos servizos de vivenda 
comunitaria, comedor e lavandería sobre rodas, escola infantil 
e centro de día, limpezas de aulas do CEIP San Vicenzo, de 
Baiñas, antigas escolas , polideportivo municipal de Baiñas e 
Vimianzo e Ximnasio de Vimianzo (Total: 39.343,42€) 

05/05/2011 Autorización celebración dunha verbena de Festas de Santa 
Irena do día 6,7 e 8 de maio de 2011 

05/05/2011 Autorizar o corte da estrada de Santa Irena a Señoráns o día 
07/05/2011 para a celebración dun baile infantil pola 
festividade. 

05/05/2011 Autorizar a Aero Rally,S.L. a sobrevoar o termo municipal de 
Vimianzo para realizar voos publicitarios 

05/05/2011 Incluír a HMT no SAF e incorporala no padrón fiscal  pola 
prestación de 8h/mensuais 

05/05/2011 Autorizar o uso do palco municipal e colectores de lixo o día 
06/05/2011 para unha comina na Balsa 
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05/05/2011 Inscripción de bens procedentes da UA nº8 no Inventario de 
Bens Municipais 

05/05/2011 Aprobación de gastos da tarxeta de Telepeaxe nº7112 período 
19/04/2011-20/04/2011 (Total:7,86 €) 

05/05/2011 Aprobación  de gastos da tarxeta de Telepeaxe nº7120-
período  abril-2010 (Total: 23,58 €) 

06/05/2011 Autorizar o uso do palco municipal e colectores de lixo o día 
21/05/2011 para celebrar o día das Letras Galegas, en 
Pasarela. 

09/05/2011 Nomeamento de secretario accidental a D.José Domingo 
Rodríguez Ferreira,TAX-Xefe dos servizos económico-
administrativos, dende o día 09 ao 13 de maio de 2011 

09/05/2011 Autorizar a celebración dunha verbena popular os días 13 e 
14 de maio de 2011 en Trasouteiro 

10/05/2011 Levantamento parcial do reparo nº 8/2011 nalgunhas facturas 
de MC Torres,S.L e Ovidio Antelo Ramos 

11/05/2011 Autorización de gastos para a implementación do Plan de 
Pensións dos empregrados do Concello de Vimianzo (contía 
de 4.837,18 €)  

12/05/2011 Autorizar ó CEIP “San Vicenzo” ocupar da Casa de Cultura do 
día 18/05/2011 para o Festival das Letras Galegas 

12/05/2011 Autorizar a Asociación Costa da Morte GDR a ocupar a Casa 
de Cultura do día 26/05/2011 

13/05/2011 Constitución e designación da mesa de contratación  das 
obras do PCC2008/2011 e POS 2011 

16/05/2011 Incluír a JOP no SAF e incorporala no Padrón Fiscal, con 
exención do pago 

16/05/2011 Concesión dunha axuda de 20,00 euros como emerxencia 
social por necesidades primarias e desprazamento. 

18/05/2011 Aprobación do expediente de xeración de créditos por 
ingresos núm.XC/06/2011 por importe de 194.698,08 € 

18/05/2011 Autorización para a celebración dun casamento civil o 
24/06/2011 a D.Xacobe Méndez Baamonde e Dª.Isabel Casal 
Mahía e liquidación da taxa correspondiente. 

19/05/2011 Autorización  da retirada e pagamento  dos membros das 
mesas electorais das eleccións municipais 2011 (Total: 
2441,79 €) 

19/05/2011 Autorización dos gastos de telefonía do período de Abril-Maio 
2011 e Febreiro-Marzo 2011.(Total: 1069,80 €) 

23/05/2011 Autorización  a Asociación de Caza San Vicente para ocupar a 
Casa de Cultura o 29/05/2011 

23/05/2011 Autorización a A.X.Cherinkas a celebrar dous partidos de 
fútbol o día 19 ou 12/06/2011 no Campo de fútbol de Vimianzo

23/05/2011 Autorización a Comisión de Festas de Monte Torán á 
instalación dunha luz, limpeza e revisión dos muros nos 
accesos á ermida de Monte Torán. 

25/05/2011 Autorización ao abono a cantidade de 16,50 €  á Consellería 
de Facenda  pola taxa sobre autorización sanitaria de 
reapertura da instalación da piscina de uso colectivo. 
 

26/05/2011 Autorización a DªMonserrat Solís Caamaño para realizar 
prácticas  do curso de Xerocultor na vivenda comunitaria e 
centro de día municipais. 

26/05/2011 Aprobación da nómina do persoal municipal do mes de maio 
de 2011 

26/05/2011 Concesión dunha axuda de 20,00 € do programa de 
emerxencia social  para necesidades desprazamento 

30/05/2011 Autorización ao  club de tiro con arco  2x70 a usar o campo de 
fútbol municipal 04/06/2011  

30/05/2011 Aprobación do expediente por xeración de créditos por 
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ingresos núm. XC/07/2011 por importe de 37.536,36 € 
30/05/2011 Levantamento do reparo nº 9/2011 nas facturas da empresa 

M.C. Torres,S.C. (serie 2011/11 nº 12 e 13) por importe de 
9.271,13 € 

31/05/2011 Concesión dunha renovación de tarxeta de estacionamento 
por minusvalía a ELL 

31/05/2011 Aprobación das dotacións económicas para os grupos 
políticos municipais (Total: 1200,00€) 

31/05/2011 Aprobación da baixa na Seguridade Social dos traballadores 
das escolas culturais e deportivas e aprobación das nóminas 
do período de maio 2011 correspondente. 

Data:  Xuño  
04/06/2011 Aprobación de gastos de facturas de material obras e augas 

(Manuel Rodríguez Lema,S.L.) Total: 13.257,72€ 
06/06/2011 Aprobación de gastos da factura do servizo asesoramento 

xurídico de maio e xuño/11  
Total: 3.605,00 € 

06/06/2011 Aprobación de gastos das facturas de servizos vivenda, 
comedor  e lavanderia sobre rodas, escola infantil e centro de 
día do mes de xuño/11; servizo limpeza CEIP de maio/11, 
CEIP de Baiñas de maio/11, edificios escolas unitarias e 
polideportivo de Baiñas e Vimianzo de maio/11, aluguer da 
maquinaria do ximnasio de abril e maio/11 e asistencia técnica 
ximnasio de 15/04/11-15/05/11 Total:41.587,64€ 

06/06/2011 Aprobación expediente XC/08/2011 de xereación de créditos 
por ingresos por importe de 6000€ 

07/06/2011 Autorización de celbración da verbena popular de San Antonio 
de Carnés o 11/06/2011 

07/06/2011 Aprobación de gastos tarxetas de telepeaxe nº7112 de abril-
maio/2011 Total: 3,93€ 

07/06/2011 Aprobación de gastos tarxetas de telepeaxe nº7120 de abril-
maio/2011 Total: 15,72€ 

08/06/2011 Aprobación da contratación de 2 auxiliares de axuda a 
domicilio e 2 peons de patrulla verde 

08/06/2011 Aprobación da prórroga do contrato de D. Claudio Pereira 
Méndez ata o 10/12/2011 

08/06/2011 Aprobación do padrón do SAF do mes de maio/11 por importe 
de 710,40 € 

09/06/2011 Delegación da alcaldía no 1ºTeniente de alcalde, D.José 
Antonio Miñones Riveiro dende o 10/06/2011 ata a 
constitución da nova corporación. 

09/06/2011 Aprobación das dotacións económicas dos grupos municipais 
do 01/06/11-10/06/11 Total(400,01€) 

09/06/2011 Aprobación das asistencias dos concelleiros da Corporación 
dende o 01/01/2011-10/06/2011 Total: 4.210,00 € 

09/06/2011 Desestimación da reclamación presentada por DªRocio 
Espasandín Freire pola que solicita a revisión do proceso 
selección do SAF por puntación errónea. 

09/06/2011 Autorización da confección das nóminas finiquito dos 
concelleiros Sr.Miñones Riveiro e Sr.Rodríguez Blanco (Total: 
3.845,34 euros) 

10/06/2011 Confección das nóminas de asistencia do alcalde dende o 
01/01/11 ao 10/06/2011 Total:535 € 

13/06/2011 Confección da nómina por xubilación de Dª Carmen Valiña 
Lavandeira Total: 2.559,68 € 

14/06/2011 
 
 

Nomeamento de D.Manuel Angel Fidalgo Pose, como xefe de 
protección civil por necesidades de servizo 

14/06/2011 Modificación da xornada de traballo de Dª MªIsabel Carballo 
Martínez dende o día 15/06/2011, ampliandoa a xornada 
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completa para a limpeza do centro de saude e das oficinas 
municipais 

15/06/2011 Aprobación de gastos do balneario de Laias da viaxe para os 
maiores Total: 1.141,20 € 

16/06/2011 Autorización de substitución do vehículo adscrito a licenza de 
autotaxi clase B núm.13 e liquidación de 13,61 € 

17/06/2011 Autorización para a ocupación da praza do Concello e a igrexa  
para a elaboración das alfombras de Corpus Christi e 
colaboración dos servizos de iluminación e da policía local o 
día 19/06/2011 

17/06/2011 Autorización para impartir un curso de infórmática os martes, 
durante 29 semanas na Torre e aprobar a liquidación por un 
total de 474,00 € anulando  a liquidación 003552011. 

17/06/2011 Autorización da utilización da antiga escola unitaria de 
Cambeda para unha reunión da Comunidade de Montes de 
Ogas o día 26/06/2011 a partir das 11:00 h 

17/06/2011 Autorización da utilización do auditorio da Casa de Cultura de 
Vimianzo ao IES Terra de Soneira a partir das 11:00 do 
27/06/2011 

17/06/2011 Autorización da utilizción do auditorio da Casa de Cultura de 
Vimianzo ao CEIP San Vicenzo de Vimianzo o día 22/06/2011 
dende as 10 até as 13 h para o festival de fin de curso  

17/06/2011 Aprobación do expediente para a selección de 2 persoas para 
os postos de socorrista-monitor para a piscina municpal 
durante o verán 

17/06/2011 Autorización a Estudios Suelen para realizar unha charla na 
sala conferencias da Casa de Cultura o 24/02/2011 (Total: 25 
€) 

20/06/2011 Comunicar aos propietarios do Muíño da Agra que procedan á 
limpeza da masa comun que se atopa no contorno do dito 
muíño. 

20/06/2011 Autorización de celebración de matrimonio civil o día 
29/07/2011 e aprobar a liquidación de 60€ 

20/06/2011 Aprobación de facturas de telefonía de maio-xuño 2011 (Total: 
1064,95 €) 

21/06/2011 Autorizacións para a realización de cachelas o día 23/06/201 
ás persoas e lugares sinalados 

21/06/2011 Autorización do cambio de titular dos recibos da taxa do lixo 
da vivenda sita no lgar.Calo,15 

21/06/2011 Autorización do cambio de titular dos recibos da taxa do lixo 
da vivenda sita no lgar Quintáns, 2 (Treos) 

21/06/2011 Autorización do cambio de titular dos recibos da taxa do lixo 
da vivenda sita no lgar Reboredo, 18 (Salto) 

21/06/2011 Autorización do cambio de titular dos recibos da taxa do lixo 
da vivenda sita na rúa Torre,1ªB Vimianzo 

21/06/2011 Autorización da baixa  no padrón da taxa de recollida de lixo 
do local situado na rúa Fonte dos Cabalos 4 entreplanta 
(Vimianzo) e r/Fonte dos Cabalos, 25 B (Vimianzo) e proceder 
a alta da taxa de recollida de lixo do local situado na Fonte 
dos Cabalos , 11 B (Vimianzo) 

21/06/2011 Anulación de obras  ref.7562 de data 02/05/2011 por importe 
de 1.736,05€ e Ref.8230 de data 18/05/2011 por importe de 
56,86 € 

21/06/2011 Proceder a baixa no padrón da taxa de recollida de lixo do 
local situado lgar.Bamiro, 71 B (Vimianzo)  con efectos de 
01/06/2011 

22/06/2011 Requirir a compañía Universal Asistenica Seg y Reaseg o 
abono de 1.360,54 € polos danos producidos en bens 
municipais 

22/06/2011 Comunicación da carga da proba de antigüidade de 
edificación de aserradoiro e preparación industrial de madeira 
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22/06/2011 Autorización de cambio de titularidade de recibos da taxa de 
lixo da vivenda sita no lgar de Tufións, 73 (Cereixo) 

22/06/2011 Autorización de cambio de titularidade de recibos da taxa de 
sumidoiro da vivenda situada no lugar de Tufións, 73 (Cereixo) 
 

22/06/2011 Autorización para a celebración da I Xuntanza Cabalar que 
terá lugar en Cures os días 24,25 e 26 de xuño de 2011 

22/06/2011 Requirir a compañía aseguradora Universal Asistencia Seg y 
Reaseg o abono de 834,26 € polos danos producidos en bens 
municipais.   

22/06/2011 Aprobar o informe emitido pola policía local  en relación aos 
danos ocasionados na fachada do edificio situado na Torre, 33 
(Vimianzo) e aprobar a liquidación de 30,00 € 

22/06/2011 Nomeamento de tenientes de alcalde 
22/06/2011 Outorgamento das delegacións especiais. 
22/06/2011 Constitución da Xunta de Goberno Local e asignación das 

atribucións 
22/06/2011 Aprobación provisional do padrón de recollida do lixo do ano 

2011 por importe de 177.499,20 € 
22/06/2011 Resolucións de 43  incorporacións de alta no padrón da taxa 

de recollida do lixo ano 2011  
22/06/2011 Autorización de cambio de titularidade de recibos da auga da 

cuadra situada no lugar de Reparada (Salto) a nome de D. 
José Luis Suárez Doval (Total: 30 €) 

23/06/2011 Autorizacións para a realización de cachelas o dái 25/06/2011 
as persoas e lugares que se sinalan 

23/06/2011 Solicitude de axudas para o programa integral de emprego 
nomeado “Todo por un emprego 2011/2012” por importe de 
240.000,00 € 

23/06/2011 Solicitude de axudas para o programa integral de emprego 
nomeado “Todo por un emprego 2011/2010” na contía de 
240.000,00 € 

24/06/2011 Autorización de cambio de titularidade dos recibos da taxa de 
auga da vivenda situada no lugar do Campo, 15 (Bamiro) a 
nome de D. José Silvariño Ferreira (Total: 30 €) 

24/06/2011 Aprobación o expdiente núm. TC/06/2011 de transferencias de 
créditos, minorando a aplicación 453619 e incrementando a 
aplicación 453210 en 15.000,00 € 

24/06/2011 Autorización dun cambio de titularidade de recibos da taxa 
polo consumo da auga e aprobación da liquidación pro 30,00 
€ 

27/06/2011 Aprobación do expediente para a selección de dous auxiliares 
para a mostra de artesanía en vivo do Castelo 

27/06/2011 Outorgarlle a MLMP unha axuda económica de 500 € 
27/06/2011 Confección das nóminas do persoal do Concello do mes de 

xuño 2011 
27/06/2011 Aprobación o expdiente núm. XC/09/2011 de xeración de 

créditos, por importe de 48.000 € 
28/06/2011 Autorización, dsposición e obrigas de gastos da listaxe de 101 

facturas que se relaciona na resolución (Total: 78.179,48€) 
28/06/2011 Nomeamento de interventor accidental de D. Candido Vidal 

Amido dende o día 29/06/2011 ata o 06/07/2011 
29/06/2011 Aprobación da contratación de D. Fabian Canosa Pasantes e 

D. Juan Miguel Rama Amigo como operario-socorrista e 
socorrista-monitor da piscina municipal,respectivamente, 
dende o 01/07/2011 ata o 15/09/2011 

29/06/2011 Declaración de incursión na situación de fora de ordenación 
total da edificación situada en Braño (Carantoña de D. 
Domingo Castiñeira Méndez) 

29/06/2011 Rectificación de erros da composición da mesa de 
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contratación designada na Resolución de 23/06/2011 
29/06/2011 Declaración de incursión na situación de fora de ordenación  

de edificación  sita en Braño propiedade do Sr. Castiñeira 
Méndez 

29/06/2011 Declaración de incursión na situación de fora de ordenación  
de edificación  sita en Braño propiedade do Sr. Canosa 
Castiñeira 

30/06/2011 Confección da nómina da Sra.Lema Vilariño correspondente 
ao día 30/06/2011 dada  a súa reincorporación. 

30/06/2011 Autorización de cambio de titularidade de recibos da taxa do 
lixo da vivenda sita na avda.Gándara, 32 (Vimianzo) que 
pasan a nome de DªCecira Graíño Romero 
 

30/06/2011 
 
 

Autorización de cambio de titularidade de recibos da taxa do 
lixo da vivenda sita na avda.Gándara, 32 (Vimianzo) que 
pasan a nome de DªCecira Graíño Romero (Total:30 €) 

Data:  Xullo  
01/07/2011 Aprobación de gastos de telefonia móbil dende o día 

18/05/2011 ao 17/06/2011 (Total: 629,82 euros) 
01/07/2011 Aprobación da alta no padrón da taxa pola recollida do lixo do 

ano 2011  da vivenda sita na rúa Blanco Rajoy, 30 2º 
(Vimianzo) 

04/07/2011 Aprobar o aboamento de 196,98 euros á Deputación da 
Coruña en relación ao embargo en executiva dunha  
traballadora municipal 

04/07/2011 Aprobación das calificacións urbanísticas, informes e 
liquidación solicitados polo Sr. Silvariño Torrado 

04/07/2011 Aprobación das  calificacións urbanísticas,informes e 
liquidación solicitados  polo Sr. Coo Freire 

04/07/2011 Aprobación das calificacións urbanísticas,informes e 
liquidación  solicitados polo Sra.Pereira Ogando 

04/07/2011 Aprobación das calificacións urbanísticas, informes e 
liquidación solicitados polo Sr. Trillo Vidal 

04/072011 Aprobación das calificacións urbanísticas, informes e 
liquidación solicitados polo Sr. Lema Romero 

04/07/2011 Aprobación das calificiacións urbanísticas, informes e 
liquidación solicitados polo Sr. Soto Lema 

04/07/2011 Autorización para o enganche á  rede de sumidoiro da vivenda 
sita na Esquipa, 23 (Cereixo) 

04/07/2011 Autorización para o enganche á rede de sumidoiro da vivenda 
sita na rúa Fonte dos Cabalos, 9 (Vimianzo) 

04/07/2011 Autorización para o enganche á rede de sumidoiro da vivenda 
sita no lgar.Toxa,23 (Vimianzo) 

04/07/2011 Autorización para  o enganche á rede de sumidoiro da vivenda  
sita na rúa Castelao, 7 (Vimianzo) 

04/07/2011 Autorización para o enganche á rede de sumidoiro da vivenda 
sita no lgar da Esquipa, 87 

04/07/2011 Autorización para  o uso da aula C do edificio da Torre o día 
29/07/2011 á Asociación de Maderistas Abralco para unha 
reunión. 

05/07/2011 Aprobación de gastos polos servizos da vivenda comunitaria, 
comedor e lavanderia sobre rodas, escola infantil e centro de 
día do mes de xullo/2011 e do servizo de limpeza do CEIP 
San Vicenzo,CEIP de Baiñas, escolas unitiarias, polideportivo 
de Vimianzo e Baiñas, aluquer da maquinaria do ximnasio e 
asistencia técnica do ximnasio municipal do mes de 
xuño/2011 (Total: 40.465,53 euros) 

06/07/2011 Autorizar o uso do polideportivo de Baiñas os mercores e 
venres dende as 21:30 até as 23:30 h ao Sr. Pereira Pérez. 
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06/07/2011 Resposta ao grupo IxV en relación á solicitude de 
documentación e información das facturas asinadas dende o 
día 11/06/2011 até o día 23/06/2011 

07/07/2011 Alegacións en relación ao expediente sancionador iniciado 
contra este Concello por augas de Galicia por verquidos de 
augas residuais domésticas. 

07/07/2011 Autorizar ao Sr. Pérez Rodríguez ao solicitado en relación á 
celebración das festas de S. Cristovo de Carnés 

07/07/2011 Autorización do uso da aula C do edificio da Torre a empresa 
Acega Formación Continua,S.L para impartir cursos  o día 
09/07/2011 e aprobación da liquidación. 

07/07/2011 Autorización de cambio de titularidade dos recibos da taxa do 
lixo da vivenda sita no Lgar de Pasarela ,70 (Calo) a nome do 
Sr. Vidal Mira 

07/07/2011 Concesión dunha axuda de emerxencia social por importe de 
30 euros  para necesidades primarias e desprazamento. 

07/07/2011 Autorización do cambio de titularidade dos recibos da taxa da 
auga municipal sita no lugar de Pasarela, 70 (Calo) a nome do 
Sr. Vidal Mira 

07/07/2011 Autorización do cambio de titular dos recibos da taxa polo 
conumos da auga municipal sita na rúa Blanco Rajoy, 65 2º 
(Vimianzo) a nome do Sr. Arjomil Miñones. 

08/07/2011 Aprobación do expediente de  transferencia de créditos 
minorando a aplicación 912100 en 7650 euros e 
incrementando as aplicacións 171131 e171160  na mesma 
contía. 

08/07/2011 Contratar  a Sra. Soto Caamaño como limpadora do Castelo e 
a Sra. Taibo Paz e a Sra. Alvite Pereira como auxiliares de 
información e apoio a actividades do Castelo durante dous 
meses dende o 9/07/2011 

08/07/2011 Autorizar a obriga de gasto por importe de 300 euros para 
outorgar unha dotación economica de 100 euros ao 1º mellor 
expediente e de 50 para o 2º expediente aos alumnos da 
ESO(1º e 2º ciclo) do IES Terra de Soneira 
 

08/07/2011 Nomeamento de tesoureiro accidental do Sr. Vidal Amigo 
dende o día 11/07/2011 até o día 27/07/2011 

08/07/2011 Declaración en incursión de fora de ordenación total da 
edificación sita no lugar da Piroga propiedade do Sr. Súarez 
Busto 

08/07/2011 Outorgar prórroga de prazo de 15 días ao sr. Ameijenda Souto 
para a presentación de documentación requirida en relación á 
solicitude de licenza de obra de rehabilitación de cuberta e 
fachada dunha edificación sita na paraxe do Balsiño (A 
Piroga-Bamiro) 

11/07/2011 Anular o recibo da taxa de recollida de lixo do ano 2010 
correspondente ao local sito na calle I, 2 baixo (Vimianzo) e 
dalo de baixa para o ano 2011. 

11/07/2011 Autorizar a cesión do palco ao Concello de Zas dende o día 
29/07/2011 ao 08/08/2011 

11/07/2011 Autorizar o uso da aula da Casa de Cultura o día 13/07/2011 á 
Asociación Apeteceme para unha reunión. 

11/07/2011 Autorizar a colocación de carteis publicitarios da Feira de 
Oportunidades ao Concello de Muxía 

12/07/2011 Aprobación do expediente de xeración de créditos pnúm 
XC/11/2011 or ingresos por importe de130.266,17 

11/07/2011 Aprobación das bases para a selección dun técnico/a de 
orientación laboral 

11/07/2011 Aprobación do expediente de xeración de créditos por 
ingresos núm.XC/10/2011 por importe de 15.711,22 euros  

11/07/2011 Autorizar a  Sra.Hermida Liñares a desfrutar do permiso de 
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lactancia acumulado ao de maternidade así como ao desfrute 
das vacacións anuais. 

13/07/2011 Tramitación da baixa na Seguridade Social de Dª Ana Isabel 
García Silva e confección da nómina 

14/07/2011 Outorgar licenza de obra a Manuel Tomé Caamaño para unha cuberta 
dun patio dunha vivenda en Tines (Total:77,09) 

14/07/2011 Aprobación das bases para a selección de nove persoas para 
a limpeza no entorno dos nucleos rurais 

15/07/2011 Concesión  dunha axuda económica de emerxencia social  á veciña 
ET (Total 400 €) 

15/07/2011 Autorizar ao solicitado polo Sr. Blanco Rodríguez  en relación 
á celebración da festa cabalar do Campo da Areosa 
(Vimianzo) os días 16 e 17 de xullo 

18/07/2011 Desestimación do recurso de reposición interposto  polo 
portavoz de IxV contra a resolución da alcaldía de data 
06/07/2011 

18/07/2011 Aprobación de transferencia de crédito núm. TC/08/2011 por 
importe de 14906,16 euros 

18/07/2011 Autorización , disposición e recoñecemento de obrigas  que se 
relacionan por importe de 36.804,84 € 

18/07/2011 Outorgar unha licenza de obra para rehabilitación de cuberta 
de vivenda unifamiliar en Braño, 96 (Total: 110,00 euros) 

18/07/2011 Outorgar unha licenza de obra para rehabilitación de cuberta 
dun alpendre en Calo  (Total: 80 euros) 

19/07/2011 Aprobación do  padrón dos usuarios do SAF muniicpal 
correspondente ao mes de xuño de 38 usuarios 

19/07/2011 Desestimación recursos presentados  en relación a  selección 
de auxiliares de axuda a domicilio e patrulla verde 
 

19/07/2011 Desestimación do recurso presentado fronte a designación do 
SR. Fidalgo Pose como xefe de protección civil e denegación 
da suspensión do acto recurrido 

19/07/2011 Recoñecemento de dereitos de HC Naturgas 
Comercializadora de ultimo recurso,S.A do mes de abril, maio  
e xuño por importe de 10,11, 47,56 e 0,51 euros 
respectivamente. 

19/07/2011 Recoñecemento de dereitos de CIDE HCenergia, SAU do  
mes de abril, maio  e xuño por importe de 292,83, 1235,12 e 
192,75 euros respectivamente. 

19/07/2011 Inclusión de JRE no servizo de axuda no fogar quedando 
exento pola prestación de 12 h/m e incorporación ao padrón. 

20/07/2011 Cambio de titularidade da licenza de actividade de comercio 
polo miúdo de toda clase de artigos sita na rúa Blanco Rajoy, 
28 B (vimianzo) a nome de Zhou Yi (Total 70 euros) 

20/07/2011 Traslado de informe urbanístico (Total 20 euros) 
21/07/2011 Autorización a instalación de bandas rugosas á altura de 

Pedra do Frade, 1 (Berdoias) 
21/07/2011 Legalización dunha escopeta de aire comprimido a JCR 
21/07/2011 Legalización dunha escopeta de aire comprimido a LMBC 
21/07/2011 Anuliación da liquidación num. 004432077 por importe de 90 

euros e a liquidación núm. 004452011 por mporte de 312 
euros correspondete á licenza de obra para a instalación dunh 
a plataforma de estructura na rúa A.Vázquez Mouzo, 27 
(Vimianzo) 

22/07/2011 Levantamento parcial do reparo nº8/2011,9/2011,10/2011 
formulado pola intervención municipal 

22/07/2011 Autorización, disposición e recoñecemtno de obrigas dos 
gastos que se relacionan por importe de 10.449,07 euros 

23/07/2011 Tramitación da baixa na Seguridade Social de DªSusana 
Fondo Cundíns e confección da nómina 
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26/07/2011 Constitución da mesa de contratación das obras de Telecentro 
na Devesa e Colector xeral de Saneamento en Baiñas e 
saneamento noutros lugares de Vimianzo 

26/07/2011 Ordeación do tráfico na zona do colexio San Vicenzo 
26/07/2011 Admisión de JCC como usuario do servizo de comedor e 

lavandería sobre rodas 
27/07/2011 Autorización do cambio de titularidade do recibo de taxa do 

lixo da vivenda sita no Porto de Cereixo, 50 a nome de Ana 
María Mercedes Tajes Prego 

27/07/2011 Autorización do cambio de titularidade dos recibos da taxa do 
lixo da vivenda situada no lugar de Moreira, 24 (Carnés) a 
nome de Manuela Mouzo Leis 

27/07/2011 Autorizcaión do cambio de titularidade do recibo da taxa polo 
consumo de auga da vivenda sita na rúa Blanco Rajoy,44 de 
Vimianzo  e aprobación da liquidación (30 euros) 

27/07/2011 Autorización do cambio de titularidade dos recibos da taxa 
polo consumo de auga municpal da vivenda sita no lugar de 
Porto de Cereixo, 50 a nome de Ana María Tajes Prego e 
liquidación de 30 euros 

27/07/2011 Autoirzación do cambio de titularidade dos recibos da taxa 
polo consumo de auga municipal da vivenda sita no lugar de 
MOreira, 24 (Carnés) a nome de Manuela Mouzo Leis e 
aprobación da liquidación por importe de 30 euros. 

27/07/2011 Outorgar a licenza de obra para levar a cabo a construción 
dun muro de pedra con poste no lugar de Magro , 19 e 
aprobar a liquidación por importe 161 euros 

27/07/2011 Outorgar a licenza de obra para levar a cabo a construcción 
dun peche de bloques pintados no xardín da súa  vivenda  no 
lugar da Devesa, 19 e aprobación da liquidación por importe 
de 35 euros 

27/07/2011 Outorgar a licenza de obra para levar a cabo a construcción 
dun peche de finca na rúa Blanco Rajoy, 29 e aprobación da 
liquidación por importe de 44 euros. 

27/07/2011 Outorgar a licenza de sustitución de antigas ventás dunha 
vivenda sita na rúa I, 16 2º de Vimianzo e aprobación da 
liquidación por importe de 80,37 euros 
 
 

27/07/2011 Outorgar a licenza de obra de rehabilitación de cuberta dunha 
vivenda unifamiliar situada no lugar da Piroga, 2 e aprobación 
da liquidación por importe de 168 euros 

27/07/2011 Outorgar a licenza de obra para sustitución de ventas dun 
edificio sito na rúa Rosalía de Castro, 7 Vimianzo e 
aprobación da liquidación por importe de 283,50 euros 

27/07/2011 Outorgar a licenza de obra  de pavimentación de camiño para 
acceso a un garaxe dun edificio  na rúa Blanco Rajoy, 11-13 e 
aprobación da liquidación por importe de 110 euros 

27/07/2011 Outorgar a licenza de obra para levar a cabo arranxo e 
traslado dun portal que se atopa no peche dunha finca sita na 
pista que vai cara o campo de futbol e aprobaicón da 
liquidación por importe de 29 euros 

27/07/2011 Outorgar a licenza de obra para restaurar un muro de pedra 
no lugar de pasarela, 11 e aprobar a liquidació nor importe de 
48,80 euros 

27/11/2011 Outorgar a licenza de rehabilitación de terraza e retellado de 
cuberta dunha vivenda sita no lugar do Outeiro, 22 e 
aprobación da liquidación por importe de 175 euros 

27/07/2011 Outorgar a licenza de rehabilitación dun muro de pedra no 
lugar de Tras do Cean,23 e aprobación da liquidación  por 
importe de 83 euros 
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27/07/2011 Outorgar a licenza de rehabilitación de cuberta dun alpendre 
sito no lugar de Carnés, 17 C e aprobación da liquidación por 
importe de 245 euros 

27/07/2011 Outorgar a licenza de rehabilitación da cuberta dunha vivenda 
unifamiliar no lugar Devesa, 24 e aprobación da liquidación 
por importe de 80 euros 

27/07/2011 Outorgar a licenza de rehabilitación dun muro de pedra no 
lugar de Figaredo, 11 Carontoña e aprobación da liquidación 
por importe de 92 euros 

27/07/2011 Autorización ao grupo político IxV ao acceso a documentación 
municipal 

28/07/2011 Confección da nomina dos traballadores municipais 
correspondente ao mes de xullo de 2011 

28/07/2011 Aprobar o expediente TC/09/2011 de transferencia de créditos 
entre a aplicación 459619 e 453210 por importe de 10929,80 

29/07/2011 Autorización, disposición e recoñecementos de obrigas das 
facturas que se relacionan e por importe de 22.994,29 euros 

29/07/2011 Autorizar o pagamento do canon de saneamento do 1º 
semestre do ano 2011 a Augas de Galicia 

29/07/2011 Contratar a DªMaría Redonda Bujeiro como técnica de 
orientación laboral dende o 1/08/2011 até o 31/01/2012 

29/07/2011 Contratar a tres peons xefes de equipo e seis peons para a 
limpeza no contorno dos nucleos rurais durante o mes de 
agosto. 

 
 
O Sr. interventor da conta dos decretos de modificación de creditos nestes últimos meses 
e dos siguientes reparos: 
 

- nº 6, sobre facturas sometidas a aprobación na Xunta de Goberno Local de data 
4/04/2011, por obras e suministros sen autorización previa do gasto. Reparo 
levantado polo anterior alcalde. 

- nº 7, sobre facturas sometidas a aprobación na Xunta de Goberno Local de data 
18/04/2011, por obras varias sen autorización previa do gasto. Reparo levantado 
polo anterior alcalde. 

- nº 8, sobre facturas sometidas a aprobación na Xunta de Goberno Local de data 
2/05/2011, por obras e suministros sen autorización previa do gasto. Reparo 
levantado parcialmente polo anterior alcalde. 

 
- nº 9, sobre facturas sometidas a aprobación na Xunta de Goberno Local de data 

18/05/2011, por obras e suministros sen autorización previa do gasto. Reparo 
levantado parcialmente polo anterior alcalde. 

 
- nº 10, sobre facturas sometidas a aprobación na Xunta de Goberno Local de data 

3/06/2011, por obras e suministros sen autorización previa do gasto. Pendentes de 
levantar o reparo. 

9. Rogos, preguntas e mocións 
 
9.1.- PREGUNTAS 
 
O Sr. alcade dá lectura e responde ás preguntas presentadas por escrito polo Sr. Soto Pérez, en 
calidade de portavoz do grupo Independentes por Vimianzo: 
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1ª. A luz das informacións aparecidas na prensa, vista a documentación que obra 
no expediente, ¿cales forón os criterios empregados pola Alcaldía para invitar as 
empresas participantes no proceso de adxudicación do contrato menor servizo de 
asistencia á Alcaldía nas súas atribucións?, ¿cómo é posible a adxudicación do 
contrato nunha sesión de data 4 de xullo, que remata antes de que a empresa 
modifique o seu obxecto social na notaría como lle requiriron vostedes por acordo 
da Xunta de Goberno Local de 27 de xuño?. 
 
- É un contrato menor que conta cos informes favorables de secretaría e 
intervención, e todo o procedemento axústase a dereito.  
 
2ª. Ante os atrancos para a consulta de facturas e outra documentación, é 
necesario para fiscalizar a súa xestión, obxecto e dereito primordial de calquera 
oposición, ¿cal é o importe total das facturas que leva vostede pagadas ou 
comprometido dende o inicio da súa xestión e que corresponden ó seu mandato 
de alcalde? 
 
- Levo mais pagadas que gastadas, como herdanza do desgoberno do seu 
candidato o anterior alcalde. 
 
3ª. No proceso de selección do persoal ao Castillo, finalmente entrou a traballar 
unha familiar súa, ¿queremos que en Pleno diga si é certo ou non?. 
 
- O ano pasado cando era alcalde o seu candidato presentáronse 3 persoas para 
3 prazas, como vostede para a praza que ocupa no Concello de Trazo;  este ano 
presentáronse 58 persoas, o procedemento foi totalmente obxectivo e poden 
verificarse os resultados. Ningunha persoa se apelida Antelo e hai unha persoa 
que se apelida Pazos que non foi seleccionado. 
 
4ª. Tendo diversa información ao respecto dun corte do subministro eléctrico na 
capela de Castrobuxán, parroquia de Calo, onde existe un retablo de valor que 
quedou por esta acción desprotexido tanto no seu mantemento, pola falla de 
deshumidificadores como pola ausencia da alarma, ¿queremos ser informados de 
cales son os motivos para tal acción?, ¿informouse vostede cos servizos técnicos 
municipais ou simplemento foi unha decisión arbitraria?. 
 
- En ningún momento se cortou a enerxía eléctrica no contorno da Capela de 
Castrobuxan, o que se fixo foi unha medida de aforro energético poñendo un 
interruptor no alumeado público. Non tiñamos constancia ata fai dous días que a 
Capela estaba conectada ao alumeado público. Tratarase o asunto na seguinte 
Xunta de Goberno Local. Agora existe subministración permanente de 
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electricidade e fíxose cos informes e colaboración dos servizos técnicos 
municipais. 
 
5ª. ¿A canto ascenden finalmente os intereses é costas xudiciais do contencioso 
que vostede impulsou? Esa contía será esixida, como establece a Lei de bases de 
réxime local, Lei de administración local de Galicia e ROF, ós respnsables ¿si ou 
non?. 
 
- Eu non impulsei ningún contencioso, si se refíre aos contenciosos que impulsou 
o Concello só me consta o presentado contra o Plan de Ordenación do Litoral que 
esta en fase de redación da demanda. 
 
6ª. Tendo noticias da contratación dun novo asesor xurídico para o Concello, 
¿fíxose cargo da defensa dos veciños que litixan polos montes de Braño, xa que 
existía un compromiso da anterior Corporación para este asunto?, ¿cantos 
avogados da localidade foron invitados a participar nese procedemento de 
adxudicación?. 
 
- Os veciños de Braño saben quen lles mentiu neste asunto, e saben que non 
consta ningún acordo ou resolución do anterior goberno para facerse cargo da 
defensa neste litixio. O actual asesor xurídico do Concello é un avogado de 
Vimianzo, que ten un contrato menor pola metade do que cobraba o anterior 
asesor xurídico de Santiago, que colaboraba co grupo Independentes por 
Vimianzo e incumpliu clausulas do contrato, cobrando por adiantado os meses de 
maio e xuño sen aparecer polo Concello. 
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O Sr. Soto Pérez pide ao Sr. alcalde que responda ás preguntas realizadas e non 
se ande pola ramas. 
 
- O Sr. alcalde constesta que xa o fixo. 
 
O Sr. Soto Pérez pregunta sobre as cámaras de seguridade instaladas nas 
vivendas comunitarias. 
 
- O Sr. alcalde di que lle responderá na seguinte sesión plenaria, e que en 
calquera caso conta con todos os informes favorables. 
 
A Sra. Borbujo Martínez realiza as seguintes preguntas: 
 
1.Sobre a súa secretaria persoal, dado que unha das funcións é dar as citas para 
o Sr. alcalde, queriamos saber cales son os criterios para distribuír a xornada e as 
citas. 
 
2.Porque está colocada a súa secretaria persoal entre os funcionarios? Pensamos 
que pode estar coaccionando a actuación dos mesmos, e rogariamos que fose 
colocada xunto ao seu despacho ou noutras dependencias do Concello. 
 
3. Desde cando ten a súa asesora correo eléctrónico no Concello?. 
 
4. En relación coa casa de cultura, imos seguir decatándonos pola prensa dos 
feitos que suceden no Concello? Nun mes e medio luciuse, as contratacións, a 
asesora persoal e agora o pago forzoso da casa da cultura.  
 
5. O Sr. Antelo tiña nas súas mans desde o mes de novembro resolver o pago da 
casa de cultura, co seu propio avogado pagado polo Concello e a oposición 
apoiando as iniciativas e non o fixo. O grupo PP decide actuar pola súa conta 
presentando a sua portavoz unha  denuncia por vía penal para investigar quen son 
os responsables dos feitos, e que podía paralizar a execución da sentenza. Ante 
as declaracións do Sr. arquitecto municipal aconséllanos presentarnos no proceso 
como acusación particular. O Sr. Antelo non se sumou á denuncia pola vía penal e 
agora deciden persoarse no xulgado como Concello sen explicar en calidade de 
que se presentan. Cales son os fins reais para presentarse como Concello no 
proceso penal iniciado polo grupo PP?, é para defender a algún posible socio de 
goberno da vía penal?, é para sabotear o proceso por intereses propios? ou é 
para culpar ao grupo PP de que a vía penal agora non é válida xa que foi  él o que 
pechou todas as vías para a paralización da sentenza? 
 
O Sr. Alcalde contesta o seguinte á Sra. Borbujo Martínez: 
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- No Concello de Vimianzo o alcalde está para atender á xente, o horario é de 8.30 
ata as 15.00 horas, sen percibir nada do Concello por este traballo. O asunto das 
citas é algo lóxico para que a xente non estea esperando, e recíbese a calquera 
persoa aínda que non teña cita, estan as portas abertas para todos os veciños. 
 
- O tema da casa de cultura tratouse no pleno extraordinario á vista das ameazas 
do empresario de denunciarme na vía penal, onde se deu conta dun informe que 
di que aínda estamos en prazo, de que ao anterior alcalde a empresa non lle 
instou a facer efectivo o pago, e que este comunicou ao xulgado que dado o 
remanente de tesouraría negativo non se podía acudir ao crédito durante o ano 
2011. Vaise a acatar a sentenza e vaise a convocar unha comisión informativa de 
asuntos económicos e facenda para abordar o pago e que cada grupo presente as 
súas propostas. A denuncia que presentou a Sra. Borbuja non é unha acusación 
popular, é unha denuncia persoal contra un traballador deste Concello e no 
momento de tomar declaración o seu avogado non estaba persoado polo que non 
puido formular as preguntas. O Concello vai acudir agora na vía penal para ter 
coñecemento de todo e poder defender os intereses do Concello. 
 
9.2.- ROGOS 
 
Sr. Soto Pérez: 
 
1.No ximnasio municipal estanse cobrando as cotas mensuais mediante un 
sistema desfasado que fai que os usuarios teñan que ir ao banco, sería mais 
positivo que se cobrase a través de trasferencias bancarias. 
 
2. Que nas seguintes adxudicacións de obras polo Concello se invite a todos os 
empresarios de Vimianzo sen facer distincións.   
 
3. Hai unha serie de comerciantes que se sinten perseguidos polo seu goberno e 
cremos que non hai lugar a iso. 
 
O Sr. alcalde aclara que o procedemento de pago do ximnasio é complicado pero 
que é un sistema herdado, e que está de acordo con esa iniciativa e vaise a 
traballar nesa liña. 
 
Respecto a adxudicación de obras, explica que se invitaron a 21 empresas e 
presentáronse 16 empresas, e que un lider da oposición dixo en radio que co 
procedemento negociado sen publidade invitábanse a tres empresas e 
adxudicábaselle a unha a dedo, e sería porque así era práctíca habitual antes.  
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Respecto aos comerciantes, sinala que as instrucións que hai é que se compre en 
todos os comercios, non como antes que había moitos establecementos vetados; 
este goberno quere mirar cara ao futuro e si algún comerciante cree que ten que 
ter un mellor trato que veña á alcaldía e explicásenselle os criterios. 
 
Sra. Borbujo Martínez: 
 
1.Que se informe sobre o procedemento penal da casa de cultura co seu avogado, 
porque nestes momentos hai unha denuncia como acusación popular, e o que se 
fixo non foi un xuízo senón dilixencias previas. Tralas declaracións do arquitecto 
municipal pasamos de denuncia a acusación popular, e non se utilizou 
electoralmente xa que o noso obxectivo é esclarecer os feitos para saber quen son 
os responsables da fraude e defender os intereses do Concello.    
 
2. En canto á asesora persoal do alcalde creemos que non debe estar situada 
onde está e debería estar noutras dependencias municipais, e que hai que 
informar aos cidadáns como funciona a cita previa.   
 
O Sr. alcalde contesta que a ubicación da súa secretaria persoal é a mais 
adecuada para realizar o seu traballo e que en canto ás citas os veciños saben 
como pedir as citas e que se lles atende aínda que non teñan cita.  
 
En canto aos responsables da casa de cultura todo o mundo sabe quen son, e o 
propio xuíz dixo na sentenza que son quen votaron a favor de recoñecer a obra 
feita de mais no pleno de xullo de 2008.   
 
 
9.3.- MOCIONS 
 
Moción do grupo PP. 
 
A Sra. Borbujo Martínez presenta a seguinte moción de urxencia, xustificada na 
necesidade de que se aclaren os feitos e se de unha imaxe de transparencia da 
Xunta de Goberno Local e do alcalde: 
 
“El Grupo Municipal Popular de Vimianzo, a través de su portavoz, Carmen 
Borbujo Martínez, a tenor del derecho que le confiere el Reglamento Municipal del 
Ayuntamiento de Vimianzo, en su artículo 51, formula la siguiente MOCIÓN: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En relación a la nota de prensa publicada en un periódico en su edición comarcal 
el 25 de julio de 2011, que hace referencia a la contratación de la asesora 
personal del alcalde y que expone la posible contratación irregular por trato de 
favor a la empresa a través de la cual se realiza dicho contrato y que se puede 
resumir en los siguientes hechos: 
- Reacteda no es una empresa de servicios por tanto non puede contratar el 
Concello a través de ella sino cambia su objeto social. 
- Se tranforma en Grupo Reacteda Servicios, S.L. el 4 de Julio, no más pronto de 
las 9:30 horas porque la notaria a la que acuden en Arteixo no abre hasta esa 
hora, por lo que la presentación de la documentación no pudo ocurrir antes de las 
10:30 de ese día. 
La aprobación en Junta de Gobierno Local se realizó a las 9:00 horas 
aproximadamente donde consta en el expediente que la empresa aportó todos los 
documentos que ratifican que Reacteda era una empresa de servicios. 
MOCIÓN 
Ante los hechos que denuncia el periódico que pueden traducire en posible 
prevaricación, fraude y trato de favor por parte del actual alcalde y Junta de 
Gobierno, el PP de Vimianzo solicita la aprobación por parte del Pleno de las 
siguientes propuestas. 
 
- Aclaración por parte del alcalde de los hechos y actuaciones legales como 
medida de transparencia y buen hacer de la Junta de Gobierno Local que en estos 
momentos está puesta en duda. 
 
- De no ser así abrir una Comisión de Investiagación que esclarezca los hechos y 
que el Pleno decida las medidas a seguir en función de los resultados.” 
 
O Sr. alcalde explica que maior transparencia é imposible xa que fan referencia 
ata á hora de presentación do documento, e que existe unha manipulación para 
crear confusión, xa que a hora que consta no listado do rexistro de documentos 
non é a mesma hora en que se presenta o escrito, xa que os documentos se 
rexistran ao final da mañá. En calquera caso, aclara que os prazos administrativos 
compútanse por días e non por horas, e que si houbese algunha irregularidade 
neste expediente de contratación menor tería os informes desfavorables de 
secretaría ou intervención.   
Sometida a votación a urxencia da moción é rexeitada por tres votos a favor dos 
membros do grupo PP, sete votos en contra dos membros dos grupos BNG e 
PSdG-PSOE, e tres abstencións dos membros do grupo Independentes por 
Vimianzo. 
 
E non tendo máis asuntos que tratar, sendo as doce horas e trinta minutos, pola 
presidencia dase por rematada a sesión da que se estende esta minuta- borrador 



 

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 reserva dos termos que resulten da súa aprobación, en Vimianzo, a trinta de 
xullo de  dous mil once. 
 
       O ALCALDE                                                                     O SECRETARIO 
 


