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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE VIMIANZO 
 
Na vila de Vimianzo, ás once horas do día vinte e seis de marzo 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: 
Alcalde: D. Alejandro Rodríguez Lema 
1º tte. alcalde: D. José Antonio Miñones Riveiro 
2º tte. alcalde: D. José Manuel Rodríguez Blanco 
3º tte. alcalde: D. Claudio Pereira Baña 
Concelleira: D.ª María Nieves Lema Vilariño 
Concelleira: D.ª Carmen Felicidad Borbujo Martínez 
Concelleiro: D. Manuel Antelo Trillo 
Concelleira: D.ª María Carmen Hermida Tomé 
Concelleiro: D. Juan Carlos Amado Sambade 
Concelleiro: D. Manuel Antelo Pazos 
Concelleiro: D. Fernando Mancebo Amigo 
Concelleira: D.ª María José Ramos Rey 
Concelleira: D.ª Lourdes Pérez Espasandín 
 
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. Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior 
correspondente ó día 29 de xaneiro de 2011 
 
O Sr. Alcalde da a benvida ao novo secretario municipal, D. Rafael del Barrio 
Berbel, que tomou posesión do cargo no pasado día 22/03/2011.  
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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 
Corporación ten que formular algunha observación a acta da sesión ordinaria do 
29 de xaneiro de 2011. 
 
Non tendo ningunha observación, o Pleno do Concello, por unanimidade, 
ACORDA: 
 
Aproba-la acta da sesión ordinaria correspondente ó día 29 de xaneiro de 2011. 
 
2. Toma de razón do pase a non adscritos da concelleira D.ª María Carmen 
Hermida Tomé 
 
O Pleno da Corporación de Vimianzo: 
 
PRIMEIRO.- Toma razón do escrito da concelleira Dª Maria Carmen Hermida Tomé do día 
8/03/2011, RE nº 1658, do día 13/03/2011, no que expone que por motivos personais 
solicitou a súa baixa no partido popular e solicita a súa consideración como membro da 
Corporación “non adscrito”. 
 
SEGUNDO.- Procede a súa consideración a partir deste acto como concelleira non 
adscrita a ningún grupo municipal, cos dereitos e obrigas previstos no artigo 73 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local e demaís normativa concordante.   
 
Aberto o turno de intervencións pola Presidencia, o Sr. Antelo Pazos sinala que 
non te nada que dir ao respecto e pregunta ao Sr. Alcalde si vai a pasar ao grupo 
de non adscritos o se sigue perteneciendo ao grupo socialista.  
 
O Sr. Alcalde contesta que non vai pasar ao grupo de non adscritos, que el é o 
Alcalde de Vimianzo e agora é independente.  
 
A Sra. Borbujo Martínez sinala que a libertade democrática é así e que desexan a 
Sra. Hermida Tomé que este ben no seu novo grupo e na súa nova posición de 
concelleira non adscrita, sugiriendo que para evitar tanta confusión no Pleno se 
ponga unha sección de membros non adscritos. 
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3. Acordo, que proceda, a partires dunha moción presentada polo grupo 
municipal do PSdeG-PSOE sobre a solicitude á Xunta para que proceda á 
inmediata apertura do centro de día 
 
O Sr. Secretario dou conta do ditame da Comisión Informativa de Benestar Social 
e Promoción da Igualdade, do 23 de marzo de dous mil once, que dí o seguinte:  
 
‘’Dáse conta da moción con RE 1457/11 presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE, en 
relación á solicitude á Xunta de Galicia para levar a cabo a inmediata apertura do centro de día, 
que dí o seguinte: 
‘’D. José Antonio Miñones Riveiro, voceiro do grupo municipal socialista da Corporación 
de Vimianzo, en uso das facultades previstas no artigo 91.4 do RD 2568/1986, do 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Corporacións Lcais, eleva ó Concello Pleno a seguine MOCIÓN para o seu 
debate e votación na vindeira sesión plenaria de carácter ordinaria que se celebrará o 26 
de marzo de 2011. 
 
O pasado 31 de decembro de 2010 rematou o prazo para que Sogaserso puxera en 
funcionamento a residenci ae o centro de día de vimianzo, fixado no acordo de cesión dos 
terreos por parte de Concello o 29 de setembro de 2007. 
 
A día de hoxe, a residencia está en funcionamento, pero o centro de día non. Como teniente 
de alcalde remitín sendos faxes á Secretaría Xeral, D.ª Cristina Ortír Dorda, no mes de 
febreiro, solictándolle a inmediata apertura do centro de día. A Xunta respondeu, entre 
outras cousas, que xa non é accionaista de Sogaserso, extremo que, dende logo, descoñece 
este concello. 
 
Asimismo, no acordo plenario estableceronse as seguintes condicións: 
‘’Segundo.- As condicións nas que se efectúa esta cesión son as seguintes: 
A) Construír un centro de atención a persoas maiores e en situación de dependencia que 
incluirá un centro de día, cunha capacidade no contorno das 50-60 prazas e nun centro de 
estadía permanente cunha capacidade de 150 residentes. A súa posta en funcionamento 
deberá levarse a cabo, no prazo máximo de 3 anos dende a firma do documento de 
cesión. 
 
Estes fins deben cumplirse durante o prazo dos 30 anos seguintes. 
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b) As condicións de admisión de usuarios do centro asistencial, e o seu réxime de tarifas 
así como as condicións nas que aqueles recibirán as prestacións no centro indicado, se 
axustarán á normativa autonómica, sobre prazas de titularidade pública e/ou 
concertadas pola Xunta de Galicia.’’ 
 
Polo tanto, a colaboración que se lles brindou dende o Concello de Vimianzo para axilizar 
a apertura do xeriátrico -incluso coa modificación por unanimidade do acordo de cesión 
dos terreos- non é correspondida pola administración autonómica. 
 
Dende o grupo municipal socialista entendemos que, ademáis de ser unha condición para 
a cesión, é moi necesaria a apertura do centro de día, posto na actualidade hai tres 
usuarios no centro de día municipal, que teñen recoñecido grao e nivel de despendencia; 
usuarios que teñen solicitada unha praza no centro de día, sito no xeriátrico de Vimianzo. 
 
Por todo o anteriormente exposto, elévase ó Pleno as seguinte proposta de ACORDO: 
 
Esixir á Xunta de Galicia, na súa condición de accionista de SOGASERSO, a inmediata 
apertura do centro de día, nas seguintes condicións: 
 
b) As condicións de admisión de usuarios do centro asistencial, e o seu réxime de tarifas 
así como as condicións nas que aqueles recibirán as prestacións no centro indicado, se 
axustarán á normativa autonómica, sobre prazas de titularidade pública e/ou concertadas 
pola Xunta de Galicia. 
 
Rematado o turno de intervencións e sometido a votación esta moción, a Comisión Informativa de 
Benestar Social e Promoción da Igualdade, co voto favorable dos dous membros do grupo PSdeG-
PSOE, as catro abstencións dos membros dos grupos PP e BNG, e ningún voto en contra, 
ACORDA: 
 
Esixir á Xunta de Galicia, na súa condición de accionista de SOGASERSO, a inmediata apertura 
do centro de día, nas seguintes condicións: 
 
b) As condicións de admisión de usuarios do centro asistencial, e o seu réxime de tarifas así como 
as condicións nas que aqueles recibirán as prestacións no centro indicado, se axustarán á 
normativa autonómica, sobre prazas de titularidade pública e/ou concertadas pola Xunta de 
Galicia.’’ 
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Aberto o turno de intervencións pola Presidencia, o Sr. Miñones Riveiro explica a 
necesidade de que se cumpra o acordo plenario e se abra o centro de día, xa que 
do contrario os terreos deberían volver ao Concello ou aboar o importe que 
ascendía a mais de 700.000 euros. 
 
O Sr. Alcalde añade que se non se cumpre o contrato deberase ir a vía 
contencioso-administrativa. 
 
A Sra. Borbujo Martínez sinala que na Comisión Informativa dixo que se modifique 
o acordo no senso de que se inste á Xunta de Galcia para que o centro de día de 
Vimianzo sexa o primeiro que se abra dos de nova construcción, sen mencionar a 
devolución dos terreos ou derribar o xeriátrico neste momento.  
 
O Sr. Miñones Riveiro sinala que hai tres persoas que solicitaron praza, que se 
quere ampliar a gardería e que non se sabe cando será o próximo centro de día 
que se abra, polo que pedimos a apertura inmediata. 
 
O Sr. Antelo Pazos móstrase de acordo con que se cumpra o contrato porque o 
centro de día é necesario, e que se explique a que se debe o retraso, xa que do 
contrario deberase esixir a reversión do xeriátrico e que pase a propiedade do 
Concello. 
 
O Sr. Alcalde di que apoia a moción con esa emenda xa que o centro de día custa 
42.000 euros ao ano e hai que limitar os gastos. 
 
A Sra. Borbujo Martínez di que o centro de día non é dunha urxencia vital, que ten 
moitos gastos e solo hai tres persoas; e que a residencia de anciáns leva tempo 
poñela a funcionar ao cen por cen; polo que o que interesa é que a residencia 
funcione con eficacia e eficiencia.   
 
O Sr. Antelo Pazos di que non ten nada que ver unha cousa coa outra, que no 
contrato comprometéronse a poñer o centro de día en funcionamiento antes do 31 
de decembro de 2010, e que a Xunta de Galicia non apoia económicamente o 
centro de día de Vimianzo. 
 
O Sr. Alcalde móstrase de acordo co Sr. Antelo Pazos. 
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A Sra. Borbujo Martínez insiste na necesidade de manter a calidade do xeriátrico e 
non abarcar tanto, establecendo primeiro as bases asistenciais do xeriátrico.   
 
Rematado o turno de intervencións e sometido o asunto a votación, o Pleno do 
Concello, por dez votos a favor correspondentes aos membros dos grupos 
PSdeG-PSOE, BNG e aos dous membros non adscritos, tres abstencións 
correspondentes aos membros do grupo PP, e ningún voto en contra, ACORDA: 
 
Esixir á Xunta de Galicia, na súa condición de accionista de SOGASERSO, a 
inmediata apertura do centro de día, nas seguintes condicións: 
 
b) As condicións de admisión de usuarios do centro asistencial, e o seu réxime de 
tarifas así como as condicións nas que aqueles recibirán as prestacións no centro 
indicado, se axustarán á normativa autonómica, sobre prazas de titularidade 
pública e/ou concertadas pola Xunta de Galicia. 
 
4. Comunicados oficiais 
 
O secretario explica que non hai comunicados oficiais para dar conta. 
 
5. Dación de conta de Resolucións 
 
Dase conta das resolucións da Alcaldía, dende o 7 de decembro de 2010 ó 17 de 
marzo de 2011, dacordo coa seguinte táboa: 
 
RESOLUCIÓNS/DECRETOS DA ALCADÍA 
Data: Decembro  
07/12/2010 Autorizar a DªManuel Barcía Vázquez a desfrutar do  7 ao 10 como asuntos propios e 

nomear a D. José D. Rodríguez Ferreira, como interventor accidental durante estos 
días 

29/12/2010 Avocación de competencias da Xunta de Goberno Local en materia de contratación 
para a aprobación das certificacións de obra núm. 2 das obras “Área recreativa do 
Val,Baiñas” por importe de 7.241,94 € e “Parque infantil-área de xogos no Colexio de 
Baiñas” por importe de 2.617,26 €. 

Data: Xaneiro  
05/01/2011 Aprobación de gastos da tarxeta de telepeaxe núm. 7112 período decembro /2010 

(Total:7,86€) 
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05/01/2011 Aprobación de gastos da tarxeta de telepeaxe núm. 7120 período decembro/2010 
(Total:7,86€) 

19/01/2011 Aprobación das facturas de teléfono correspondentes a xaneiro/2011 por importe 
total de 1.101,82 € 

24/01/2011 Sinatura dun convenio  coa empresa Gecreri,S.L para realización de prácticas do 
alumnado do curso de Atención sociosanitaria a persoas a domicilio 

28/01/2011 Aprobación de gastos da ftra.14771 por renovación da suscrición ao Xornal Voz de 
Galicia (Total: 319,00€) 

28/01/2011 Aprobación de gastos por xuros e amortización de préstamo núm. 9544462560 do 
período do 29/10/2010-28/10/2011 (Total: 21.157,18€) 

28/01/2011 Aprobación de gastos dun billete de avión ida Santiago-Tenerife (29-01-2011) por 
importe 158,00€ 

31/01/2011 Autorización para expedirlle a D. Manuel Sendón Méndez unha copia dos informes 
emitidos polos técnicos en relación ás obras a que se refire o acordo da Xunta de 
Goberno Local do día 23/07/2008 

31/01/2011 Delegación de funcións no 1º Tte do alcalde, D. José Antonio Miñones Riveiro, dende 
o día 31/01/2011 ata a súa incorporación 

Data: Febreiro  
01/02/2011 Avocación de competencias para autorizar e dispoñer o gasto en concepto de cota 

empresarial e do traballador pola cotización por desemprego do funcionario interino 
D. Miguel Ángel Hermida Carballo así como o recargo correspondente ao período 
entre o 05/2007 ata 11/2010 e recoñecemento da obriga por importe de 6.140,88 €. 

01/02/2011 Aprobación de gastos de telefonía móvil  polo período do 18/12/2010 ata 17/01/2011 
por importe de 419,96 € 

01/02/2011 Nomeamento de Dª Olalla López Lago, como funcionaria de carreira da Policía Local, 
grupo C subgrupo C1 

01/02/2011 Nomeamento do tribunal cualificador no proceso de selección dun traballador social 
para Difusión II Plan de Igualdade de Oportunidades, así como o sinalamento do día 
da proba. 

02/02/2011 Autorizar, dispor e obriga do gasto de 81,30 euros no concepto de taxas do anuncio 
no DOG sobre o nomeamento de funcionario de carreira 

02/02/2011 Aprobación de gastos  polo servizo de vivenda  comunitaria, comedor e lavandería 
sobre rodas, escola infantil e centro de día , servizos de limpeza do CEIP San 
Vicenzo, limpeza e portería de CEIP Baiñas, limpeza de escolas unitarias e locais 
culturais, limpeza do polideportivo de Vimianzo correspondentes ao mes de 
xaneiro/11.Total: 93.532,95 € 

04/02/2011 Autorización para expedirlle a D. Evaristo Blanco Blanco, a copia dos documentos 
que constan no expediente incoado por D.Raúl Suárez Mouzo 
(P.O.0000082/2009004) 

05/02/2011 Aprobación de gastos da tarxeta de telepeaxe núm. 7120 período xaneiro/2011 
(Total:3,83€) 

07/02/2011 Aprobación do expediente de transferencia de créditos núm.TC/02/2011 minorando a 
aplicación 342.215 e incrementando a aplicación 342.623 por importe de 1.155,16 € 

07/02/2011 Levantamento do reparo efectuado pola interventora para continuar coa tramitación 
do expediente e recoñecer a obriga do gasto derivado dos servizos de 
subministración obxecto de facturación presentadas para a aprobación da XGL do 
día 07/02/2011 
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08/02/2011 Dispoñer a contratación , a xornada completa, de DªSusana Fondo Cundíns, como 
traballadora social dende o 09/02/2010 ata a fin de axudas. 

09/02/2011 Autorización, disposición e obriga dos gastos correspondentes as dotacións 
económicas aos Grupos municipais correspondentes a Xaneiro/2011 por importe total 
de 1250,00 euros 

10/02/2011 Autorizar a apertura dunha conta corrente na entidade financeira Novacaixagalicia 
11/02/2011 Autorizar a inclusión de D.Jesús Iglesias Fuentes, no servizo de axuda no fogar, 

pagando 201,60€ por 28 horas/mensuais e incorporación ao padrón fiscal pola 
prestación dese servizo 

15/02/2011 Aprobar o expediente núm.1/2011 de recoñecemento extraxudicial de créditos por 
importe de 23.496,27 € a favor de Gas Natural, S.U.R.,SDG,S.A e Otilia Fernandez 
Rodríguez. 

15/02/2011 Comunicación da reincorporación plena, do Sr.alcalde, nas súas funcións, dende a 
data do 15/02/2011 

17/02/2011 Avocación de competencias para a autorización da ocupación dunha aula na Casa de 
Cultura o 24/02/2011 por Estudios Suelen,S.L e aprobación da liquidación por 
importe de 15,00 € 

18/02/2011 Autorizar a inclusión de DªMaría Isabel Romero Lema, no servizo de axuda no fogar, 
pagando 48 € por 40 horas/mensuais e incorporación ao padrón fiscal pola prestación 
dese servizo 

24/02/2011 Decreto de inicio de varios procedementos sancionadores de tráfico, por importe total 
1.230,00 € e importe bonificado de 615,00 € 

25/02/2011 Avocación de competencias para a autorización da ocupación dunha aula na Casa de 
Cultura o 25/02/2011 pola FSP-UGT e aprobación da liquidación por importe de 
15,00 € 

Data: Marzo  
01/03/2011 Concesión a Dª.MCBB a tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalía 
02/03/2011 Requirimento a D. José Manuel Vila Blanco en representación de Herdeiros de 

Antonio Martínez Prego da contía de 2.338,60 € por publicación de anuncios 
publicados e pendientes de publicar. 

02/03/2011 Autorizar, dispoñer e obrigar o gasto de 7,12 euros polo pago das taxas de guías de 
pertenza-arma oficial adxudicada ao axente DªOlalla López Lago e a proceder a 
aboalo a favor do ministerio de interior 

03/03/2011 Conceder a DªMªCarmen Cundíns Varela un anticipo de soldo por importe de 
3.000,00 € 

03/03/2011 Autorizar a DªManuel Barcia Vázquez a ausentarse o día 04/03/2011 e nomear a 
D.José D.Rodríguez Ferreira como interventor accidental. 

03/03/2011 Autorización a expedirlle a D.Vicente Rivas Negreira varios informe  municipais e 
aprobación da liquidación por un total de 40,00 € 

04/03/2011 Aprobación de gasto por importe de 7.410,78 € e consiganación desa cantidade na 
caixa xeral de depósitos da Dirección Xeral de Tesouro e Política financeira en 
relación á expropiación forzosa tramitado por este Concello para abrir a rúa Braña da 
Grixa (Vimianzo) 

04/03/2011 Autorizar a Dª.María Cristina Varela García a ausentarse dende o día 07 ata o 14 de 
marzo de 2011 e nomear a D.José Domingo Rodríguez Ferreira como secretario 
accidental durante ese período. 

04/03/2011 Autorización, disposición e obriga dos gastos correspondentes as dotacións 
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económicas aos Grupos municipais correspondentes a Febreiro/2011 por importe 
total de 1250,00 euros 

04/03/2011 Aprobación de gastos  polo servizo de vivenda  comunitaria, comedor e lavandería 
sobre rodas, escola infantil e centro de día , servizos de limpeza do CEIP San 
Vicenzo, limpeza e portería de CEIP Baiñas, limpeza de escolas unitarias e locais 
culturais, limpeza do polideportivo de Vimianzo correspondentes ao mes de 
febreiro/11.(Total:35.153,98 €) 

04/03/2011 Aprobación de gastos de servizo de asesoramento xurídico municipal, no período de 
xaneiro e febreiro/2011 (Total: 3.605,00€) 

10/03/2011 Compromiso de adhesión ao pacto provincial polo fomento do emprego responsable 
na provincia da Coruña (Rede Xiana 2) 

14/03/2011 Autorización, disposición e obriga de pago ao DOG de taxas de publicación de 
anunico núm. 238081 (Total: 1.842,80 €) 

17/03/2011 Nomeamento de D.José Domingo Rodríguez Ferreira como Interventor accidental 
dado o cese da Interventora o día 14/03/2011 

17/03/2011 Autorizar a expedirlle a DªCándida Sánchez Oanes para expedir unha copia de 
documentación do expediente do Monte Milleira 

 
O Sr. Interventor da conta do Decreto de alcaldía de data 25/03/2011 de liquidación do orzamento do ano 
2010; e do informe de intervención de data  24/03/2011 sobre estabilidade orzamentaria. 
 
 
6. Rogos, preguntas e mocións 
 
 MOCIÓNS 

 
 Moción do grupo municipal do PP sobre o monte Milleira e Gorreis de 

Carantoña. 
 
Dáse conta da moción con RE 1805/11 presentada polo grupo municipal do PP, 
en relación ós montes Gorreis e Milleira de Carantoña, que na súa parte 
dispositiva dí o seguinte:  
‘’(...) Ante la confusión generada por el propio alcalde sobre el acuerdo plenadrio 
en relación a al ayuda concedida a los veciños de Carantoña en los litigios sobre 
la propiedad de los montes Gorreira y Milleira y en base al principio de 
discriminación, al principio de igualdad, y al principio de arbitrariedad de los 
poderes públicos. 
 
Solicitamos la aprobación por el Pleno que los vecinos de la parroquia de 
Carantoña que se encuentran en litigio por la propiedad de montes vecinales, en 
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particular los montes Gorreis y Milleira, gozen de los mismos derechos por parte 
del Concello, en relación al abogado y procurador.  
 
Justificación: 
En el pleno del mes de septiembre del 2010 quedó aprobado el apoyo del concello 
para abogado especializado en el litigio de los vecinos de Carantoña frente al 
derecho de propiedad de los montes Gorreis. En el mismo pleno se solicitó por los 
grupos de la oposición que esa concesión fuese extensible a otro litigio por los 
mismos motivos y la misma parroquia que corresponde a los montes Milleira. 
 
En dicho pleno el alcalde acepto esa propuesta que se evidencia por todos los 
testigos allí presentes. El PP de Vimianzo pide al Pleno que el gobierno actual 
asuma sus compromisos y proceda a aceptar esta moción.” 
 
Aberto o debate sobre a urxencia da moción, o Sr. Alcalde dí que vai preguntar ao 
Sr. Interventor se hai crédito para contratar un avogado, xa que o concello ten 
servizos xurídicos. 
  
O Sr. Antelo Pazos explica que os tres grupos quedaron diante dos veciños en 
presentar a moción conxunta, que non terán ningún problema en concretar esta 
moción, e xustifica a urxencia en que este é o último Pleno da lexislatura. 
 
Sometida a votación a urxencia da moción e a súa inclusión na orden do día do 
Pleno, é aprobada por once votos a favor correspondentes aos Sres/as. Miñones 
Riveiro, Rodríguez Blanco, Pereira Baña, Lema Vilariño, Borbujo Martínez, Antelo 
Trillo, Amado Sambade, Antelo Pazos, Mancebo Amigo, Ramos Rey e Pérez 
Espasandín; e dous votos en contra correspondentes ao Sr. Alcalde e a Sra. 
Hermida Tomé. 
 
Aberto o turno de intervencións pola Presidencia, o Sr. Alcalde explica que os 
montes vecinais son unha cousa e que aquí hai propiedades privadas, polo que 
non hai discriminación, e pregunta ao Sr. Interventor se o Concello ten diñeiro para 
contratar un avogado. 
 
O Sr. Interventor sinala que debería saber o importe da contratación do avogado 
para ver se existe crédito o non. 



 

 

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

 

 
O Sr. Antelo Pazos dice que o que importa é o fondo da cuestión, que como día a 
moción do BNG é asumir, por parte de do Concello, os gastos de carácter 
xurídico, nomeadamente o pago do avogado dos veciños e veciñas propietarios do 
monte Milleira, para a defensa sos seus intereses como propietarios do monte, e 
instar ao alcalde a que inicie os procedementos administrativos correspondentes 
para facer efectivo o anterior acordo. 
 
A Sra. Borbujo Martínez mostrase de acordo co texto da moción do grupo BNG, e 
di que está de acordo añadindo que “os veciños teñan os mismos dereitos por 
parte do Concello”, como sinala na súa moción. 
 
O Sr. Alcalde dí que non engañen aos veciños, que non hai crédito, y pregunta ao 
Sr. Secretario si vale a moción.  
 
O Sr. Secretario explica que para aprobar o acordo faría falta un certificado de 
existencia de crédito, por vincular ao Concello a un compromiso de gasto, que si o 
Pleno aproba a moción o acordo é válido, pero se non hai crédito non se podería 
executar.  
 
A Sra. Borbujo Martínez e o Sr. Antelo Pazos sinalan que esta é a vontade do 
Pleno, que é un asunto político, e que posteriormente os servizos xurídicos e 
económicos do Concello daranlle forma. 
 
O Sr. Alcalde dí que non se compromete cos veciños, que o Sr. Secretario está 
diciendo que sen crédito o acordo non vale. 
 
O Sr. Antelo Pazos e a Sr. Borbujo Martinez piden que se vote a moción, e que si 
o Alcalde pensa que o acordo é inválido que o recurra. 
 
Tras diversas intervencións no mesmo sentido, o Sr. Alcalde somete a votación a 
moción cos reparos realizados. 
 
O Pleno da Corporación, por once votos a favor correspondentes aos Sres/as. 
Miñones Riveiro, Rodríguez Blanco, Pereira Baña, Lema Vilariño, Borbujo 
Martínez, Antelo Trillo, Amado Sambade, Antelo Pazos, Mancebo Amigo, Ramos 
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Rey e Pérez Espasandín; e dous votos en contra correspondentes ao Sr. Alcalde e 
a Sra. Hermida Tomé,  ACORDA: 
 
1. Asumir, por parte de do Concello, os gastos de carácter xurídico, 
nomeadamente o pago do avogado dos veciños e veciñas propietarios do monte 
Milleira, para a defensa dos seus intereses como propietarios do monte, para que 
os veciños teñan os mismos dereitos por parte do Concello. 
 
2. Instar ao alcalde a que inicie os procedementos administrativos 
correspondentes para facer efectivo o anterior acordo. 
 
 Moción do grupo municipal do BNG sobre a presentación de contencioso 

administrativo contra o Decreto da Xunta polo que se aproba o Plan de 
ordenación do litoral 
 
Dáse conta da moción con RE 1657/11 presentada polo grupo muncipal do BNG, 
en relación á presentación dun recurso contencioso-administrativo contra o 
Decreto da Xunta polo que se aproba o Plan de ordenación do litoral, co obxecto 
de excluír do seu ámbito o territorio das parroquias de Carnés e Cereixo, que na 
súa parte dispositiva dí o seguinte: 
 ‘’(...) Primeiro.- Avocar as competencias en materia de defensa xurídica 
delegadas na Xunta de Goberno Local, recuperándoas para o Pleno. 
Segundo.- Presentar un recurso contencioso administrativo contra a aprobación do 
Decreto da Xunta polo que se aproba o Plen de ordenación do litoral, co obxecto 
de excluír do seu ámbito o territorio das parroquias de Carnés e Cereixo. 
Terceiro.- Encargar ó avogado que defende os intereses municipais no asunto da 
sentenza da casa de cultura a presentación deste recurso. 
Cuarto.- Instar ó alcalda a que axilice todos os trámites para facer efectivos os 
acordos anteriores.’’ 
 
Aberto o debate sobre a urxencia da moción, o Sr. Antelo Pazos xustifica a 
urxencia na obriga de dar a última batalla posible recurrindo ao contencioso-
administrativo como outros Concellos. 
 
O Sr. Alcalde dí que outro contencioso vale diñeiro e pérdense todos, e que o 
Concello non ten crédito para avogados, polo que vai haber reparo. 
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O Sr. Miñones Riveiro sinala que están de acordo coa moción e para que non 
haxa reparo propoñen que o contencioso o leve o avogado asesor xurídico do 
Concello que non supón gasto adicional para o Concello. 
 
O Sr. Antelo Pazos acepta a emenda de que o avogado sexa o asesor xurídico do 
Concello, sinalando que van a estar moi atentos e vixilantes co asesor xiurídico 
para que presente o recurso, en tempo e forma antes do 25 de abril. 
 
Sometida a votación a urxencia da moción e a súa inclusión na orde do día do 
Pleno, é aprobada por dez votos a favor correspondentes aos membros dos 
grupos PSdeG-PSOE, BNG e ós dous membros non adscritos; e tres abstencións 
correspondentes aos membros do grupo PP. 
 
Aberto o turno de intervencións pola Presidencia, a Sra. Borbujo Martínez dí que a 
postura que adopta o grupo BNG e o grupo PSOE é electoralista e demagóxica, e 
que é moi triste que non reciban ao director de Portos e non estén presentes cos 
veciños. 
 
O Sr. Alcalde dí que non é demagóxico e que non engaña ao pobo, e que nese 
momento estaba noutro acto. 
 
Rematado o turno de intervencións e sometido o asunto a votación, o Pleno do 
Concello, por dez votos a favor correspondentes aos membros dos grupos 
PSdeG-PSOE, BNG e ós dous membros non adscritos, tres abstencións 
correspondentes aos membros do grupo PP, e ningún voto en contra, ACORDA: 
 
Primeiro.- Avocar as competencias en materia de defensa xurídica delegadas na 
Xunta de Goberno Local, recuperándoas para o Pleno. 
 
Segundo.- Presentar un recurso contencioso administrativo contra a aprobación do 
Decreto da Xunta polo que se aproba o Plen de ordenación do litoral, co obxecto 
de excluír do seu ámbito o territorio das parroquias de Carnés e Cereixo. 
 
Terceiro.- Encargar ó avogado asesor xurídico do Concello a presentación deste 
recurso en tempo e forma antes do 25 de abril. 
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Cuarto.- Instar ó alcalde a que axilice tódolos trámites para facer efectivos os 
acordos anteriores. 
 
 PREGUNTAS 

 
- Sra. Borbujo Martínez: Que explique o Alcalde que pasa cos vados que aumento 
o seu coste nun 150% e os veciños non entenden o incremento porque non hai 
melloras, e non se cumpre a ordeanza porque non hai grua. 
 
O Sr. Alcalde pide que o explique o Sr. Interventor xa que o aprobaron entre 
todolos grupos, e xa verase no próximo orzamento. 
 
 ROGOS 

 
- O Sr. Mancebo Amigo dí que o próximo 30 de abril é o día dos nosos maiores e 
que eles deberían ser os protagonistas da súa festa, e que non pase o que 
noutras ocasións. 
 
- A Sra. Borbujo Martínez pide que o discurso do Sr. Alcalde sexa institucional e 
non se pida o voto. 
 
O Sr. Alcalde mostrase de acordo. 
Sen máis asuntos que tratar, sendo as doce horas e cinco minutos, a presidencia 
remata a sesión e eu redacto esta acta que foi aprobada e transcrita neste libro 
nas follas numeradas da Serie A dende o nº 1990101 ata o nº 1990105, ambos 
inclusive. 
 
       O ALCALDE                                                                     O SECRETARIO 
 
 


