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MINUTA-BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DE VIMIANZO 
 
Na vila de Vimianzo, ás once horas do día vinte e nove de xaneiro de dous mil 
once, na sala de sesións da casa do Concello, constitúese en primeira 
convocatoria o Pleno do Concello ó obxecto de levar a cabo a sesión 
extraordinaria e urxente convocada para este día. 
 
Asisten os seguintes membros: 
Alcalde accidental: 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. Manuel Antelo Pazos 
Concelleiro: D. Fernando Mancebo Amigo 
Concelleira: D.ª María José Ramos Rey 
Concelleira: D.ª Lourdes Pérez Espasandín 
 
Non asistente os seguines membros: 
Concelleiro: D. Juan Carlos Amado Sambade 
 
Secretaria: Dª. Mª Cristina Varela García 
Interventora: D.ª Manuela Vázquez Barcia 
 
De seguido comézase coa deliberación dos asuntos da Orde do Día. 
 
DELIBERACIÓNS 
 
A) Sección resolutiva 
 
O Sr. Alcalde saúda ós presentes. 
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A voceira popular pide a palabra. Excusa a ausencia do concelleiro Amado 
Sambade por encontrarse no Campionato Nacional de Caza, e sinala que ela, por 
razóns de saúde, soamente pode permanecer no pleno unha hora. 
O Sr. Alcalde di que non hai problema. 
 
1. Aprobación, se procede, dos  borradore das actas das sesións 
extraordinarias do 23 e 30 de novembro e ordinaria do 27 de novembro de 
2010. 
 
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 as actas das sesións 
extraordinarias do 23 e 30 de novembro e ordinaria do 27 de novembro de 2010. 
 
Os concelleiros din que non. 
 
A Secretaria explica que se detectou un erro na acta da sesión ordinaria do 27 de 
novembro, no punto 5, dispositivo primeiro, no que respecta á achega provincial 
aplicada ao financiamento de gastos correntes: hai un erro nos céntimos. Onde di: 
 
“(...) Primeiro.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS) 2011, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 
totalidade, no que se recollen as obras que o Concello ten  previsto realizar, e a 
dedicación a gastos correntes do exercicio 2011, e de acordo co financiamento 
que se indica: 
 
A) Realización de obras: 
 
    Denominación da obra     Estado + 

Deputación 
   
 Concello 

   
Presuposto 

Centro socio-cultural en Baíñas 209.000,00 11.000,00 220.000,00 
TOTAL .................................................. 209.000,00 11.000,00 220.000,00 

 
Aprobar os proxectos das obras incluidas na anualidade 2011 e que se relacionan 
nesta táboa. 
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B) Financiamento de gastos correntes: 
 
 Deputación 
Achega provincial aplicada ao financiamento 
de gastos correntes 

171.284,85 

 
C) Resumo: 
 
    Denominación da obra     Estado + 

Deputación 
   
 Concello 

   
Presuposto 

SUBTOTAL OBRAS 209.000,00 11.000,00 220.000,00 
SUBTOTAL GASTOS CORRENTES 171.284,75  171.284,75 
TOTAL .................................................. 380.284,75 11.000,00 391.284,75 

(...)”. 
 
Debe dicir:  
“(...) Primeiro.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS) 2011, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 
totalidade, no que se recollen as obras que o Concello ten  previsto realizar, e a 
dedicación a gastos correntes do exercicio 2011, e de acordo co financiamento 
que se indica: 
 
A) Realización de obras: 
 
    Denominación da obra     Estado + 

Deputación 
   
 Concello 

   
Presuposto 

Centro socio-cultural en Baíñas 209.000,00 11.000,00 220.000,00 
TOTAL .................................................. 209.000,00 11.000,00 220.000,00 

 
Aprobar os proxectos das obras incluidas na anualidade 2011 e que se relacionan 
nesta táboa. 
 
B) Financiamento de gastos correntes: 
 
 Deputación 
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Achega provincial aplicada ao financiamento 
de gastos correntes 

171.284,75 

 
C) Resumo: 
 
    Denominación da obra     Estado + 

Deputación 
   
 Concello 

   
Presuposto 

SUBTOTAL OBRAS 209.000,00 11.000,00 220.000,00 
SUBTOTAL GASTOS CORRENTES 171.284,75  171.284,75 
TOTAL .................................................. 380.284,75 11.000,00 391.284,75 

 
(...)”. 
 
Non tendo ningunha observación máis, o Pleno do Concello, por unanimidade, 
ACORDA: 
 
Aproba-las actas das sesións extraordinarias do 23 e 30 de novembro e ordinaria 
do 27 de novembro de 2010. 
 
2. Acordo, que proceda, sobre a proposta de liquidación definitiva 
correspondente ó exercicio 2010 do contrato de xestión de servizos 
municipais de vivenda comunitaria, centro de día, escola infantil e comedor e 
levandería sobre rodas 
 
De orde do Sr. Alcalde, a Secretaria da conta do ditame da Comisión Informativa 
Permanente de Contas, Facenda e Orzamentos, do 26 de xaneiro de 2011, que 
copiado literalmente na súa parte dispositiva di: 
 
“(...) Primeiro.- Aprobar a liquidación definitiva do exercicio 2010, que supón un 
custo total de 369.176,14 euros, quedando pendente de pagamento 58.378,97 
euros. 
 
Segundo.- Para este exercicio 2011 e de acordo co establecido no contrato de 
xestión de servizos públicos municipais de vivenda comunitaria, escola infantil, 
centro de día e comedor e lavandería sobre rodas e de forma específica para este 
exercicio os pagos a conta serán de 332.258,53 euros, repartidos co seguinte 
detalle: 
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- xaneiro: 26.233,74 euros 
- meses de febreiro a novembro:  27.820,44 euros 
- decembro: 27.820,39 euros. 
 
Terceiro.- Que se proceda ó pagamento da contía pendente, que ascende á 
corenta mil oitocentos vintesete euros e vintesete céntimos (40.827,27 euros), 
unha vez deducido o canon, á empresa adxudicataria deste servizos Grupo 
Reacteda, S.L. 
 
Cuarto: Que o canon que deberá aboar a empresa Grupo Reacteda, S.L. polo uso 
dos locais para a prestación dos ditos servizos, ascende á contía de 17.955,39 
euros que será deducido da liquidación definitiva do exercicio 2011.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Alcalde di que houbo unanimidade na 
comisión... 
O Sr. Mancebo Amigo di que non, que o seu grupo abstívose na comisión e 
ademais quere razoar o seu voto. Considera que non ten sentido votar en contra 
porque non é máis que unha liquidación, pero tampouco a favor porque non é o 
modelo de xestión dos servizos sociais que eles levarían a cabo. Sinala que cada 
un dos doce usuarios da vivenda comunitaria cústalle ó concello uns 18.000 euros 
anuais, e trátase dun servizo que non lle corresponde prestar ó concello. 
O Sr. Alcalde responde que entón habería que botar fora ós usuarios, como quere 
o Sr. Mancebo... 
O Sr. Mancebo Amigo di que non, simplemente non está dacordo co modelo de 
xestión... 
A Sra. Borbujo Martínez pide a palabra para expoñer a súa opinión, dado que van 
votar a favor. Está dacordo en que é unha liquidación de contas duns servizos que 
se veñen prestando e deben aprobarse, con independencia de que se estea 
dacordo ou non co modelo de xestión. Entende que a partires deste ano habería 
que replantearse certas cousas para evitar unha duplicidade dos servizos e 
ampliar outros moi necesarios como a gardería. 
O Sr. Alcalde somete o asunto a votación. 
O Sr. Mancebo pide a palabra. 
O Sr. Alcalde quere someter o asunto a votación. 
O Sr. Mancebo Amigo alega que ten dereito a réplica. 
O Sr. Alcalde dille que xa falou e somete o asunto a votación. 
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O Sr. Mancebo Amigo dille que se tranquilice, que é sábado pola mañá e non hai 
présa ningunha. 
Interveñen o Sr. Miñones Riveiro e o Sr. Antelo Pazos. 
O Sr. Alcalde somete o asunto a votación. 
(...). 
 
O Sr. Mancebo Amigo pide que conste en acta que o Sr. Alcalde non deixou 
intervir ó grupo nacionalista. Afirma que agardaba que nun día coma hoxe, no que 
se cumpren trinta anos da dimisión de Adolfo Suárez, o Sr. Alcalde presentara a 
súa, pero vese que aínda hai que agardar tres meses. 
 
Sometido o punto a votación, o Pleno do Concello, con oito votos a favor (Sr. 
Alcalde, Sr. Miñones Riveiro, Sr. Rodríguez Blanco, Sr. Pereira Baña, Sra. Lema 
Vilariño, Sra. Borbujo Martínez, Sr. Antelo Trillo e Sra. Hermida Tomé), tres 
abstencións (Sr. Antelo Pazos, Sra. Mancebo Amigo e Sra. Ramos Rey) e ningún 
voto en contra, ACORDA:  
 
Primeiro.- Aprobar a liquidación definitiva do exercicio 2010, que supón un custo 
total de 369.176,14 euros, quedando pendente de pagamento 58.378,97 euros. 
 
Segundo.- Para este exercicio 2011 e de acordo co establecido no contrato de 
xestión de servizos públicos municipais de vivenda comunitaria, escola infantil, 
centro de día e comedor e lavandería sobre rodas e de forma específica para este 
exercicio os pagos a conta serán de 332.258,53 euros, repartidos co seguinte 
detalle: 
- xaneiro: 26.233,74 euros 
- meses de febreiro a novembro:  27.820,44 euros 
- decembro: 27.820,39 euros. 
 
Terceiro.- Que se proceda ó pagamento da contía pendente, que ascende á 
corenta mil oitocentos vintesete euros e vintesete céntimos (40.827,27 euros), 
unha vez deducido o canon, á empresa adxudicataria deste servizos Grupo 
Reacteda, S.L. 
 
Cuarto: Que o canon que deberá aboar a empresa Grupo Reacteda, S.L. polo uso 
dos locais para a prestación dos ditos servizos, ascende á contía de 17.955,39 
euros que será deducido da liquidación definitiva do exercicio 2011. 
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3. Acordo, que proceda, sobre a modificación da Ordenanza Fiscal nº 24, 
reguladora da taxa do servizo de vivenda comunitaria, centro de día, escola 
infantil e comedor e lavandería sobre rodas. 
 
De orde do Sr. Alcalde, a Secretaria da conta do ditame da Comisión Informativa 
Permanente de Contas, Facenda e Orzamentos, do 26 de xaneiro de 2011, que 
copiado literalmente na súa parte dispositiva di: 
 
“(...) Primeiro.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal nº 24 reguladora da taxa pola 
prestación dos servizos públicos municipais de vivenda comunitaria, escola infantil, centro de día, 
comedor sobre rodas e lavandería sobre rodas, co seguinte texto proposto: 
 
“7.3. A cota tributaria pola prestación do servizo de centro de día determínase de conformidade coa 
seguinte tarifa: 
 
PREZO MES 
 
Ingresos (Renda per cápita) Cota por usuario a 

xornada completa 
Cota por transporte 2 
Viaxes (€) 

Menores ou iguais á PNC 0,50 x SMI 37,04 
Maiores á PNC e menores ou iguais ao SMI 0,70 x SMI 37,04 
Maiores ao SMI e menores ou iguais ao dobre do SMI 0,90 x SMI 37,04 
Maiores ao dobre do SMI e menores ou iguais ao triplo do SMI 1,00 x SMI 37,04 
Maiores ao triplo do SMI 1,50 x SMI 37,04 

 
(…Resto do artigo permanece igual…) 
 
7.4. A cota tributaria pola prestación do servizo de lavandería e comedor sobre rodas determínase 
consonte coa seguinte tarifa: 
 
PREZO SERVIZO 
 
Ingresos (Renda per cápita) Comedor (€) Lavandería (€) 
Menores ou iguais á PNC 1,13 0,34 
Maiores á PNC e menores ou iguais ao SMI 2,24 0,55 
Maiores ao SMI e menores ou iguais ao dobre do SMI 3,38 0,69 
Maiores ao dobre do SMI e menores ou iguais ao triplo do SMI 4,48 0,89 
Maiores ao triplo do SMI 5,62 1,13 

 
A estos prezos hai que engadirlle un custo de 1,68 € por día para o transporte se éste fose 
necesario. 
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7.5. As tarifas numéricas sinaladas no caso dos servizos de comedor, lavandería sobre rodas, e 
para a parte da cota referida ao transporte no caso do centro de día, serán actualizadas 
anualmente conforme ás fluctuacións que experimente o IPC anual a 30 de novembro do anterior, 
procedéndose a modificar a presente ordenanza fiscal de acordo co procedemento regulado nos 
artigos 17 e seguintes do TRLRFL. 
 
Esta revisión empezará a aplicarse para o exercicio 2007 tendo en conta o IPC de decembro 2005 
a novembro de 2006.” 
 
Segundo.- Expoñer ao público dito expediente durante trinta días, mediante a publicación de 
anuncios no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro municipal de edictos. 

Terceiro.- Aprobar, con carácter definitivo, o referido expediente se contra o mesmo non se 
presentasen reclamacións durante o prazo de exposición pública. 

Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, o acordo definitivo da aprobación da 
modificación así como o texto íntegro da Ordenanza fiscal nº 24 no Boletín Oficial da Provincia.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Alcalde pregunta cal foi o resultado da 
votación na comisión informativa. 
O Sr. Mancebo Amigo di que se abstivo o PP. 
A Secretaria comproba os resultados e afirma que así foi. 
O Sr. Mancebo Amigo di que neste punto trátase de darlle formalidade ó 
incremento dos prezos conforme ó IPC, algo que se estaba facendo de forma 
automática. Eles están dacordo en que se presten os servizos, pero non coa forma 
de xestionalos. Lembra que solicitaron unha ampliación do servizo de gardería. 
O Sr. Alcalde afirma que o concello de Vimianzo marca a pauta nos servizos 
sociais. 
O Sr. Mancebo Amigo di que o Alcalde leva vinte anos con ese discurso, e debería 
saír por aí adiante para ver que moitos concellos do contorno deixan quedar atrás 
ó noso. 
A Sra. Borbujo Martínez dalle a noraboa ó servizo de Intervención por facer as 
cousas dacordo coa lei de administracións locais e ademais están dacordo en que 
dende o punto de vista político non se pode facer un contrato cun IPC que non 
sexa variable. Afirma que o seu grupo está totalmente dacordo con que se revisen 
os prezos anualmente dacordo co IPC, xa que algúns anos é negativo, e 
nalgunhas ocasións non se fixo así. Di que o seu grupo está totalmente dacordo. 



 

 

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. Mancebo Amigo di que algúns non se enteran da película, pois xa se viña 
revisando anualmente dacordo co IPC, pero neste caso estáselle dando unha 
formalidade. Pero cada un pode dicir o que queira. 
A voceira popular di que non vai responde ás estupideces... 
O voceiro nacionalista pide que non se insulte... 
Comezan unha discusión varios concelleiros. 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno, por unanimidade dos seus membros, 
ACORDA:  
 
Primeiro.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal nº 24 reguladora da taxa 
pola prestación dos servizos públicos municipais de vivenda comunitaria, escola 
infantil, centro de día, comedor sobre rodas e lavandería sobre rodas, co seguinte 
texto proposto: 
 
“7.3. A cota tributaria pola prestación do servizo de centro de día determínase de conformidade coa 
seguinte tarifa: 
 
PREZO MES 
 

Ingresos (Renda per cápita) 
Cota por 
usuario a 
xornada 
completa 

Cota por 
transporte 2 Viaxes 
(€) 

Menores ou iguais á PNC 0,50 x SMI 37,04 
Maiores á PNC e menores ou iguais ao SMI 0,70 x SMI 37,04 
Maiores ao SMI e menores ou iguais ao dobre do SMI 0,90 x SMI 37,04 
Maiores ao dobre do SMI e menores ou iguais ao triplo do 
SMI 1,00 x SMI 37,04 
Maiores ao triplo do SMI 1,50 x SMI 37,04 

 
(…Resto do artigo permanece igual…) 
 
7.4. A cota tributaria pola prestación do servizo de lavandería e comedor sobre rodas determínase 
consonte coa seguinte tarifa: 
 
PREZO SERVIZO 
 
Ingresos (Renda per cápita) Comedor (€) Lavandería (€) 
Menores ou iguais á PNC 1,13 0,34 
Maiores á PNC e menores ou iguais ao SMI 2,24 0,55 
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Maiores ao SMI e menores ou iguais ao dobre do SMI 3,38 0,69 
Maiores ao dobre do SMI e menores ou iguais ao triplo do 
SMI 4,48 0,89 
Maiores ao triplo do SMI 5,62 1,13 

 
A estos prezos hai que engadirlle un custo de 1,68 € por día para o transporte se éste fose 
necesario. 
 
7.5. As tarifas numéricas sinaladas no caso dos servizos de comedor, lavandería sobre rodas, e 
para a parte da cota referida ao transporte no caso do centro de día, serán actualizadas 
anualmente conforme ás fluctuacións que experimente o IPC anual a 30 de novembro do anterior, 
procedéndose a modificar a presente ordenanza fiscal de acordo co procedemento regulado nos 
artigos 17 e seguintes do TRLRFL. 
 
Esta revisión empezará a aplicarse para o exercicio 2007 tendo en conta o IPC de decembro 2005 
a novembro de 2006.” 
 
Segundo.- Expoñer ao público dito expediente durante trinta días, mediante a 
publicación de anuncios no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro municipal de 
edictos. 

Terceiro.- Aprobar, con carácter definitivo, o referido expediente se contra o 
mesmo non se presentasen reclamacións durante o prazo de exposición pública. 

Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, o acordo definitivo da 
aprobación da modificación así como o texto íntegro da Ordenanza fiscal nº 24 no 
Boletín Oficial da Provincia. 
 
4. Acordo, que proceda, sobre a solicitude de Desarrollos Eólicos de 
autorización de servidume/ocupación temporal de 15.148,97 m2 do monte 
público catalogado 'Prado Grande', inscrito no CUP co núm. 352, de pertenza 
ás parroquias de Cereixo e Carnés para a instalación da LAT DC sub. 
Vimianzo- Sub. Muxía. 
 
 
De orde do Sr. Alcalde, a Secretaria da conta da proposta da Alcaldía, 
previamente ditaminada pola Comisión Informativa Permanente de Réxime 
Interior, Seguridade e Servizos o 26 de xaneiro de 2011, que copiado literalmente 
di: 
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“Visto o escrito remitido polo xefe territorial da Consellería do Medio Rural, con RE 2412, do 
15/04/2010) solicitando o consentimento do Concello de Vimianzo á tramitación do expediente de 
autorización para o establecemento da servidume/ocupación temporal, segundo o proxecto, para a 
instalación da LAT 66kv DC Sub. Vimianzo-Sub. Muxía. 
 
Visto o expediente admnistrativo tramitando ó efecto, así como o disposto nos artigos 168 e 
seguintes do Decreto 485/1962, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Montes. 
 
Vistos os informes emitidos polo Arquitecto municipal, a Intervención e a Secretaría. 
 
En vista dos antecedentes mencionados, esta Alcaldía somete a ditame da Comisión Informativa 
Permanente de Réxime Interior, Seguridade, Servizos e Asuntos Xerais a seguinte proposta de 
acordo: 
 
Outorgar o consentimento á tramitación do expediente de autorización para o establecemento da 
servidume/ocupación temporal, segundo o proxecto, para a instalación da LAT 66kv DC Sub. 
Vimianzo-Sub. Muxía, sempre e cando se cumpran as condicións mínimas ofrecidas pola empresa 
solicitante, que poderán ser melloradas pola valoración que realicen os técnicos da Consellería de 
Medio Rural.” 
 
O Sr. Alcalde explica que con ese monte pasa como co de Braño: é dos veciños e 
a empresa xa lles pagou, pero como está catalogado a Xunta dille que é precisa 
autorización do concello de Vimianzo. Sinala que o concello pide 25.000 euros por 
vintecinco anos, pero quen vai valorar vai ser a Xunta. Pídelle a Secretaria que 
explique o asunto. 
A Secretaria repite o que xa se falou na comisión: que dende o servizo de montes 
da Xunta aconsellaron que, no caso de que existira un preacordo coa empresa, 
que se fixera constar, porque os técnicos non ían valorar por debaixo desa cifra. 
 
Le o ditame da comisión. 
 
Aberto o turno de intervencións, o voceiro nacionalista sinala que lles chamou a 
atención porque non lles constaba que houbese un monte propiedade do concello 
nesa zona. Fai referencia á orde do 1 de marzo de 2010, publicada no DOG do 21 
de marzo de 2010, na que se exclúen catro parcelas do monte denominado Prado 
Grande de Vimianzo. Le a orde: o monte foi inscrito en 1970 cunha cabida da 274 
hectáreas, posteriormente calificáronse como monte veciñal en man común 
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111,43 hectáreas pertencentes a Montecelos no 2003 e 114,45 hectáreas 
pertencentes a Cures e Mouzo no 1980. Na actualidade hai catro parcelas illadas 
que suman 1,95 hectáreas. O Sr. Antelo Pazos manifesta as súas dúbidas 
respecto de si o concello se está metendo no alleo, e di que sería ben ter un 
croquis. 
O Sr. Alcalde di que non, que a empresa xa foi á Xunta e non lles daban 
autorización sen o consentimento do concello de Vimianzo. 
O Arquitecto municipal aclara que neste caso son 1,5 hectáreas. 
A Secretaria sinala que a petición de consentimento da Xunta de Galicia é 
posterior á orde á que fai referencia o voceiro nacionalista. 
Falan varios concelleiros á vez. 
O Sr. Antelo Pazos pide que se aclare o tema. 
O Arquitecto municipal afirma que esas parcelas non son ás que se refire o Sr. 
Antelo Pazos, e que a este expediente douselle moitas voltas. Sinala que o 
concello non esgrime ningún título de propiedade fronte á empresa, senón que foi 
esta quen se dirixiu ó concello para darlle ó tema para adiante.  
O Sr. Antelo Pazos advirte que deben mirarse ben as cousas, non sexa que logo 
os veciños digan que o concello cobrou o que era seu. 
O Arquitecto municipal di que os veciños xa cobraron. 
O Sr. Antelo Pazos pregunta, entre risas, que empresa é esa, que paga dúas 
veces. 
A voceira popular considera que estes aspectos técnicos deberían terse mirado 
antes, que para eso se poden examinar os expedientes antes da sesión. Propón 
que eses 25.000 euros vaian destinados a inversións nas parroquias afectadas. 
Pide que se incorpore ó punto. 
O Sr. Alcalde di que os cartos van para tódolos veciños do municipio, e que as 
obras unhas veces fanse en Baíñas, outras en Carnés... 
A voceira popular reitera a súa proposta. 
O Sr. Antelo Pazos repite que debe aclararse o disposto na orde. 
O Sr. Alcalde di que eso debe miralo a Xunta, o concello ten que cobrar e punto. 
 
O voceiro nacionalista pide que conste en acta o reparo do seu grupo. 
 
Sometido o punto a votación, o Pleno, por unanimidade dos seus membros, 
ACORDA:  
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Outorgar o consentimento á tramitación do expediente de autorización para o establecemento da 
servidume/ocupación temporal, segundo o proxecto, para a instalación da LAT 66kv DC Sub. 
Vimianzo-Sub. Muxía, sempre e cando se cumpran as condicións mínimas ofrecidas pola empresa 
solicitante, que poderán ser melloradas pola valoración que realicen os técnicos da Consellería de 
Medio Rural. 
 
5. Acordo, que proceda, sobre o nomeamento de xuíz de paz substituto do 
municipio de Vimianzo. 
 
De orde do Sr. Alcalde, a Secretaria da conta da proposta da Alcaldía, 
previamente ditaminada pola Comisión Informativa Permanente de Réxime 
Interior, Seguridade e Servizos o 26 de xaneiro de 2011, que copiado literalmente 
di: 
 
“Visto o expediente tramitado para a elección de xuiz de paz substituto, iniciado por providencia da 
Alcaldía do 20 de decembro de 2010.  
 
Vistos os anuncios publicados no BOP nº 246, do 28 de decembro de 2010, e no xornal “La Voz de 
Galicia” o 30 de decembro de 2010.  
 
Visto que durante o prazo de presentación de solicitudes (quince días hábiles) presentou solicitude 
D. Amador Vidal Cernadas (RE 297, do 18/01/2011). 
 
Visto que dito aspirante xa desempeñou dito cargo anteriormente, que cumpre os requisitos 
esixidos pola normativa aplicable e que se trata do único solicitante que presentou instancia de 
participación. 
 
En vista dos antecedentes mencionados, esta Alcaldía somete a ditame da Comisión Informativa 
Permanente de Réxime Interior, Seguridade, Servizos e Asuntos Xerais a seguinte proposta de 
acordo: 
 
Primeiro.- Elixir a D. Amador Vidal Cernadas, con DNI núm. 33.811.206-G, como xuiz de paz 
substituto do municipio de Vimianzo por un período de catro anos. 
 
Segundo.- Manifestar que o aspirante elexido polo Pleno do Concello, considerase que reúne as 
condicións de capacidade e compatibilidade, esixidas pola lexislación aplicable (art. 101, seguintes 
e concordantes da Lei orgánica do poder xudicial). 
 
Terceiro.- Expresar que se efectuou convocatoria pública mediante publicación no BOP, e extracto 
nun xornal de amplia difusión, fixación de edicto no taboleiro de edictos, e remisión o Xulgado 
Decano do partido xudicial e ó Xulgado de Paz de Vimianzo. 
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Cuarto.- Elevar este acordo ó Xulgado Decano deste partido xudicial e á Secretaría de Goberno do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.” 
 
Non se producen intervencións. 
 
Sometido o punto a votación, o Pleno, por unanimidade dos seus membros, 
ACORDA:  
 
Primeiro.- Elixir a D. Amador Vidal Cernadas, con DNI núm. 33.811.206-G, como 
xuiz de paz substituto do municipio de Vimianzo por un período de catro anos. 
 
Segundo.- Manifestar que o aspirante elexido polo Pleno do Concello, considerase 
que reúne as condicións de capacidade e compatibilidade, esixidas pola 
lexislación aplicable (art. 101, seguintes e concordantes da Lei orgánica do poder 
xudicial). 
 
Terceiro.- Expresar que se efectuou convocatoria pública mediante publicación no 
BOP, e extracto nun xornal de amplia difusión, fixación de edicto no taboleiro de 
edictos, e remisión o Xulgado Decano do partido xudicial e ó Xulgado de Paz de 
Vimianzo. 
 
Cuarto.- Elevar este acordo ó Xulgado Decano deste partido xudicial e á 
Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 6. Acordo, que 
proceda, a partires da moción presentada polo BNG contra os recortes da 
Xunta en política social, e nas transferencias ós concellos nesta materia, 
previstos nos orzamentos de 2011. 
 
De orde do Sr. Alcalde, a Secretaria da conta da moción do grupo municipal do 
BNG, previamente ditaminada pola Comisión Informativa Permanente de Réxime 
Interior, Seguridade e Servizos o 26 de xaneiro de 2011, que copiado literalmente 
di: 
‘’(...) Primeiro.- Instar á Xunta de Galiza e ao Parlamento galego a que, os 
orzamentos para 2011, aseguren os recursos necesarios para que os concellos 
poidan ofrecer á sociedade ós servizos e prestacións sociais que esta demanda e 
necesita, especialmente diante da crise económica e social que atravesamos. 
Concretamente, os recursos destinados ás rendas de integración social, axudas 
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de emerxencia social, servizo de axuda no fogar, plan concertado e programa de 
servizos sociais; desenvolvemento do plan galego de inserción social, atención a 
comunidade xitana, a persoas sen fogar, apoio as familias a aos equipos de 
inclusión social. 
 
Segundo.- Instar ao goberno local a que manteña e respecte sen recorte algún os 
investimentos en servizos sociais previstos no último orzamento aprobado.’’ 
 
Aberto o turno de intervencións, o voceiro nacionalista explica que esta moción 
sae a raíz dos recortes que está habendo en todo o Estado en política social, e 
máis concretamente en Galicia. Refírese á diminución da Renda de Integración 
Social, do Plan Concertado, etc. Entende que nos momentos de crise hai que 
garantir que se manteñan os niveis de servizos sociais. Di que non teñen 
problema en eliminar o punto do orzamento municipal, se o goberno apoia o 
primeiro punto, que é o que importa. 
O Sr. Alcalde di que non é só a Xunta a que baixa: o Fondo Estatal baixou unha 
barbaridade. Así que por pedir esto... 
O voceiro socialista, Sr. Miñones Riveiro, di que a nivel municipal non se van 
recortar servizos sociais, polo tanto o seu grupo apoia o primeiro punto se se 
suprime o segundo. 
O voceiro nacionalista di que non hai problema pola súa parte. 
A voceira popular di que a moción non está ben orientada porque, como ben dixo 
o Presidente, os recortes sociais non veñen da Xunta senón do goberno central. 
Sinala que dende o PP enténdese que a mellor política social é a xeración de 
emprego. Polo tanto, van apoiar a moción se se inclúen os recortes do goberno 
central; tal e como está non porque, a pesares de que están dacordo en que non 
deben recortarse servizos sociais, o problema radica no goberno central. 
O Sr. Antelo Pazos lembra que xa fixo referencia ó goberno central, que é quen 
está abandeirando tódalas reformas, pero agora están falando das competencias 
da Xunta. Di que o Sr. Feijoo está gobernando e non pode estar botándolle a culpa 
de todo a Zapatero. Cre que Borbujo sempre pode pedirlle o seu partido que non 
recorte en servizos sociais, e tivo a oportunidade dende a comisión de redactar 
unha moción alternativa. 
A Sra. Borbujo Martínez pide que o voceiro nacionalista non faga demagoxia 
respecto dos servizos sociais, porque tamén podería facerse respecto da 
comunidade xitana de Vimianzo, que é escasa. Sinala que a ela gustaríalle que o 
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seu fillo fora ó mellor colexio de Galicia, pero polos recortes salariais non pode 
facelo. Vanse abster porque consideran que a Xunta está tratando de solucionar o 
problema dos recortes do goberno central. Conclúe que os máis necesitados van 
ter o apoio dos servizos sociais municipais. 
A Sra. Lema Vilariño mostra o seu acordo con respecto ó tema dos servizos 
mínmos, pero indica que hai determinadas partidas que van quedar conxeladas 
nos vindeiros anos: a RISGA, o que supón que vai haber persoas que non podan 
percibir esa axuda. 
A Sra. Borbujo Martínez sinala que as persoas necesitadas non van ter ningún 
problema e ningún político o vai permitir, empezando polos de Vimianzo. Insiste en 
que o problema radica no goberno central, por eso se van abster, se non votarían 
en contra. 
 
Sometido o asunto a votación, con oito votos a favora PSdeG-PSOE (Sr. Miñones 
Riveiro, Sr. Rodríguez Blanco, Sr. Pereira Baña, Sra. Lema Vilariño e Sr. Alcalde) 
e do BNG (Sr. Antelo Pazos, Sr. Mancebo Amigo e Sra. Ramos Rey), a abstención 
do PP (Sra. Borbujo Martínez, Sr. Antelo Trillo e Sra. Hermida Tomé) e ningún 
voto en contra, o Pleno do Concello, ACORDA: 
 
Primeiro.- Instar á Xunta de Galiza e ao Parlamento galego a que, os orzamentos 
para 2011, aseguren os recursos necesarios para que os concellos poidan ofrecer 
á sociedade ós servizos e prestacións sociais que esta demanda e necesita, 
especialmente diante da crise económica e social que atravesamos. 
Concretamente, os recursos destinados ás rendas de integración social, axudas 
de emerxencia social, servizo de axuda no fogar, plan concertado e programa de 
servizos sociais; desenvolvemento do plan galego de inserción social, atención a 
comunidade xitana, a persoas sen fogar, apoio as familias a aos equipos de 
inclusión social. 
 
Segundo.- Instar ao goberno local a que manteña e respecte sen recorte algún os 
investimentos en servizos sociais previstos no último orzamento aprobado. 
 
7. Acordo, que proceda, sobre o proxecto titulado 'captación de auga para 
reforzo abastecemento polígono industrial Vimianzo' (OH.215.972). Solicitude 
de financiamento a Augas de Galicia e acordos complementarios. 
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De orde do Sr. Alcalde, a Secretaria da conta da proposición da Alcaldía, que 
copiada literalmente di: 
 
“PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA 
 
O 31 de xullo de 2010, o Pleno do Concello de Vimianzo aprobou o proxecto de captación de auga 
para abastecemento do polígono industrial, e someteuse a infromación pública por un período de 
20 días, sen que houbera alegacións. 
 
O 21 de xaneiro de 2011, Augas de Galicia requeriu documentación, a saber: acordo plenario 
respecto dunha serie de puntos. 
 
Dado que o proxecto xa foi aprobado, e segundo informa o Arquitecto municipal a única variación 
que se produce responde o incremento do IVE a partires de 1 de xullo de 2010, non é necesario 
volver a aprobalo nin abrir outro período de información pública. 
 
A urxencia da inclusión deste punto na orde do día ven motivada pola necesidade de remitir a 
documentación requirida por Augas de Galicia o máis axiña posible, para que a obra se licite e se 
execute canto antes. 
 
En vista do anteriormente exposto, e en uso das facultades que me atribúe o artigo 82.3 do RD 
2568/1986, do 28 de novembro, elevo ó Pleno a seguinte proposición: 
 
Primeiro.- Incluir este asunto na orde do día do pleno ordinario do 29 de xaneiro de 2011, polas 
razóns expresadas. 
 
Segundo.- Solicitar á Presidencia do Organismo Autónomo Augas de Galicia, o financiamento do 
100% do custo das obras. 
 
Terceiro.-.Comprometerse á entrega dos terreos e auga necesarios para a execución das obras, 
así como tódalas autorizacións administrativas necesarias para a realización destas. 
 
Cuarto.- Renuncia expresa á retención de calquera tipo de taxa, canon ou imposto de carácter 
local con motivo das obras. 
 
Quinto.- Ratificar o trámite de información pública realizado mediante publicación no BOP nº 153, 
do 12 de agosto de 2010 -no que non se produciron alegacións- posto que non hai variacións no 
proxecto aprobado, agás no que se refire á suba do IVE. 
 
Sexto.- Compromiso de asumir a explotación, mantemento e conservación das obras, e de efectua-
los traballos ordenados pola inspección facultativa despois da súa execución. 
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Sétimo.- Compromiso de actualización das tarifas pola prestación do servizo na medida axeitada ó 
custo das obras que se realizan, e a súa explotación e amortización (Art. 9f. Do Decreto 84/1997) 
 
Oitavo.- Compromiso de ingresa-lo trinta por cento (30%) da anualidade, calculada de acordo coa 
metodoloxía sinalada, na Caixa de Augas de Galicia, ó longo dun período de vinte (20) anos, e que 
se destinará á reposición de infraestructuras hidráulicas ou a construcción doutras novas. 
 
Noveno.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para solicita-lo financiamento. 
 
En Vimianzo, a 27 de xaneiro de 2011 
 
O Alcalde 
 
Asdo.: Alejandro Rodríguez Lema” 
 
En cumprimento do disposto no artigo 82.3 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, sométese a 
votación a inclusión deste asunto -que non foi previamente ditaminado pola Comisión informativa 
correspondente- na orde do día da sesión plenaria. 
 
O Pleno, por unanimidade dos seus membros, ratifica a inclusión deste asunto na orde do día. 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Antelo Pazos sinala que este asunto a leva 
moito retraso, igual que o parque empresarial. Lembra que no seu día anunciouse 
coma unha gran compromiso coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras. Sinala que o concello de Vimianzo non é propietario do parque -é 
Suelo Empresarial del Atlántico, entidade presidida polo conselleiro- e foi moi 
xeneroso redactando o proxecto e conseguindo os terreos. Lembra o compromiso 
do seu grupo apoiando ó grupo de goberno -en contra do PP- na aprobación do 
proxecto e colaborando cos veciños de Ogas. O que agora lle sorprende é unha 
cláusula leonina de actualizar as tarifas, de xeito que o único que está facendo a 
Xunta agora é adiantar os cartos que, executando esa cláusula, vai recuperar. 
Pide que o Sr. Alcalde aclare todo esto. 
O Sr. Alcalde di que tanto el coma a Sra. Borbujo falaron. Di que o concello 
actualmente pode dar un 15% da auga que sobra. Está dacordo en que a obra tiña 
que estar feita, pero culpa do retraso á “burrocracia” (sic). 
O Sr. Antelo pregunta porque os veciños de Vimianzo van ter que pagar esta obra 
se a auga é para o parque. 
A Sra. Borbujo Martínez afirma que hai un compromiso da Consellería con esta 
obra. Sinala que o motivo de que non se recepcionara o polígono é algo que aínda 
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non está feito. Afirma que os retrasos non se deben á Consellería, que requeriu 
varias veces ó concello a presentación de documentación. Sinala que os retrasos 
dende o concello debéronse ás negociacións cos veciños de Ogas, que aínda se 
están preguntando se se lles van facer esas aceras. 
 
Sometido o punto a votación, o Pleno, por unanimidade dos seus membros, 
ACORDA:  
 
Primeiro.- Incluir este asunto na orde do día do pleno ordinario do 29 de xaneiro de 2011, polas 
razóns expresadas. 
 
Segundo.- Solicitar á Presidencia do Organismo Autónomo Augas de Galicia, o financiamento do 
100% do custo das obras. 
 
Terceiro.-.Comprometerse á entrega dos terreos e auga necesarios para a execución das obras, 
así como tódalas autorizacións administrativas necesarias para a realización destas. 
 
Cuarto.- Renuncia expresa á retención de calquera tipo de taxa, canon ou imposto de carácter 
local con motivo das obras. 
 
Quinto.- Ratificar o trámite de información pública realizado mediante publicación no BOP nº 153, 
do 12 de agosto de 2010 -no que non se produciron alegacións- posto que non hai variacións no 
proxecto aprobado, agás no que se refire á suba do IVE. 
 
Sexto.- Compromiso de asumir a explotación, mantemento e conservación das obras, e de efectua-
los traballos ordenados pola inspección facultativa despois da súa execución. 
 
Sétimo.- Compromiso de actualización das tarifas pola prestación do servizo na medida axeitada ó 
custo das obras que se realizan, e a súa explotación e amortización (Art. 9f. Do Decreto 84/1997) 
 
Oitavo.- Compromiso de ingresa-lo trinta por cento (30%) da anualidade, calculada de acordo coa 
metodoloxía sinalada, na Caixa de Augas de Galicia, ó longo dun período de vinte (20) anos, e que 
se destinará á reposición de infraestructuras hidráulicas ou a construcción doutras novas. 
 
Noveno.- A pesares dos compromisos contemplados nos puntos sétimo e oitavo, solicítase a 
Augas de Galicia que a execución desta obra non teña repercusión económica para as arcas 
municipais, posto que Suelo Empresarial del Atlántico -na súa condición de entidade promotora 
das obras do polígono industrial de Vimianzo- está obrigada a costear as conexións cos sistemas 
xerais existentes. 
 
Décimo.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para solicita-lo financiamento. 
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8. Comunicados oficiais 
 
Dáse conta ó Pleno do Concellos, dos seguintes escritos que tiveron entradas no 
Rexistro Municipal, así como de publicacións en boletíns oficiais: 
 
 O escrito con RE 8781/11 do Xurado de Expropiación de Galicia, xunto co que 

achegan o acordo adoptado polo Pleno do Xurado, na sesión do 21 de outubro de 
2010, onde fizan como prezo xusto da núm. 1 do proxecto ‘’proxecto de 
expropiación da rúa Braña da Grixa, Vimianzo’’, propiedade de D.ª Mercedes 
Vázquez Trillo, a contía de 7.410,78 euros, incluído o 5% de premio de afección e 
sen prexuízo dos xuros de demora. 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
 
 O anuncio publicado no BOP núm. 242, do 22 de decembro de 2010, sobre a 

aceptación da ampliación das delegacións de competencias tributarias do 
Concello de Vimianzon en materia de xestión, inspección e recadación da taxa 
pola utilización privativa ou aproveitamentos especiais. 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
 
 o anuncio publicado n BOP núm. 2, do 4 de xaneiro de 2011, sobre o 

regulamento de réxime interno da vivenda comunitaria do Concello de Vimianzo. 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
 
 O escrito con RE 328/11 da Tesourería Xeral da Seguridade Social, onde 

comunican que procederon a recoñecer a baixa no réxime xeral de D. Alejandro 
Rodríguez Lema (alcalde), como traballador do Concello de Vimianzo. 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
 
 O escrito con RE 410/11 da Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxes, da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, xunto co que achegan 
o informe de contestacións ás alegacións presentadas ó Plan de ordenación do 
litoral de Galicia. 
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O Pleno do Concello douse por enterado. 
 
O Sr. Antelo Pazos pregunta se quedou como estaba. 
O Sr. Alcalde di que si, que despois se lles dará unha copia. 
O voceiro nacionalista di que haberá que ir á praia a Carnés. 
 
9. Dación de conta de informes de intervención sobre estabilidade 
orzamentarias. 
 
Dáse conta o Pleno dos informes emitidos pola Intervención sobre estabilidade 
orzamentaria: 
 
 O informe de data 3 de xaneiro de 2011, en relación ó expediente de 

modificación de crédito XC/01/2011, no que se informa que non afecta á situación 
de estabilidade orzamentaria. Tras a aprobación da devandita modificación, o 
orzamento vixente no exercicio 2011 presenta unha situación de superávit ós 
efectos de estabilidade orzamentaria, que ascende a 578.471,16 euros (capítulos 
1 a 7 de ingresos - capítuos 1 a 7 de gastos). 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
 
 O informe de data 30 de decembro de 2010, sobre a estabilidade orzamentaria 

vinculado á prórroga do orzamento do exercicio 2011. 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
 
 O informe de data 10 de xaneiro de 2011, en relación ó expediente de 

modificación de crédito IR/01/2011, no que se informa que afecta á situación de 
estabilidade orzamentaria minorándoa. Tras a aprobación da devandita 
modificación, o orzamento vixente no exercicio 2011 presenta unha situación de 
superávit ós efectos de estabilidade orzamentaria, que ascende a 570.702,14 
euros (capítulos 1 a 7 de ingresos - capítuos 1 a 7 de gastos). 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
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 O informe de data 17 de xaneiro de 2011, en relación ó expediente de 
modificación de crédito TC/01/2011, no que se informa que non afecta á situación 
de estabilidade orzamentaria minorándoa. Tras a aprobación da devandita 
modificación, o orzamento vixente no exercicio 2011 presenta unha situación de 
superávit ós efectos de estabilidade orzamentaria, que ascende a 570.702,14 
euros (capítulos 1 a 7 de ingresos - capítuos 1 a 7 de gastos). 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
 
10. Dación de conta de resolucións 
 
Dase conta das resolucións da Alcaldía, dende o 19 de novembro de 2010 ó 27 de 
xaneiro de 2011, dacordo coa seguinte táboa: 
 
RESOLUCIÓNS/DECRETOS DA ALCADÍA 
Data: Novembro  
19/11/2010 Aprobación de gastos de telefonía fixa de outubro e novembro-2010 (Total: 1.083,04€) 
26/11/2010 Concesión dunha axuda económica a MISS con cargo a emerxencia social (600,00€) 
26/11/2010 Concesión dunha axuda económica a HA con cargo a emerxencia social (306,03€) 
26/11/2010 Concesión dunha axuda económica a FACM con cargo a emerxencia social (600,00€) 
26/11/2010 Concesión dunha axuda económica a BC con cargo a emerxencia social (1100,00€) 
26/11/2010 Conseción dunha axuda económica a LCDS con cargo a emerxencia social (1.100,00€) 
26/11/2010 Concesión dunha axuda económica a APTC con cargo a emerxencia social (305,00€) 
27/11/2010 Autorizando a expedición de copia do expediente xudicial da Casa de Cultura ao 

representante do Grupo Municipal do BNG,D.Manuel Antelo Pazos 
29/11/2010 Recoñecemento da obriga de pago correspondente á certificación da obra de Restauración e 

conservación da biodiversidade no lugar da Esquipa, por un importe de 33.664,37 euros 
29/11/2010 Recoñecemento da obriga de pago correspondente á certificación da obra de Restauración e 

conservación da biodiversidade nos lugares de Moreira a Esquipa, por un importe de 
130.266,18 euros 

30/11/2010 Avocación das competencias delegadas na Xunta de Goberno Local en materia de 
contratación para contratar a D.Oscar Ramón Rodríguez Insua e a Dª.Patricia Berea Ruíz,na 
modalidade de contrato menor de servizos, para representar e defender ao Concello de 
Vimainzo no recurso de apelación contra a sentencia ditada no PO254/08 

30/11/2010 Autorización a DªMªCristina Varela García, a desfrutar de 5 días de asuntos propios,dende o 
1 ao 9/12/2011 e nomeamento de D.José D.Rodríguez Ferreira, como secretaria acc. durante 
o dito período. 

30/11/2010 Aprobación de gastos incluídos no programa de accións de orientación, formación e inserción 
laboral dirixidas a persoas inmigrantes correspondente ao ano 2010 por importe de 
21.834,88 euros 

30/11/2010 Concesión a D.Cándido Vidal Amigo, un anticipo de soldo por importe de 3.000,00 euros 
Data: Decembro  
01/12/2010 Aprobación de gastos de telefonía móbil correspondente ao período do 18/10/2010-
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17/11/2010 (569,94 euros) 
02/12/2010 Decreto de acordo de inicio do expediente sancionador por infracción de tráfico con núm. 

3331/2010 e por importe de 200,00 euros 
05/12/2010 Aprobación de gastos da tarxeta de Telepeaxe nº7112 correspondente ao mes de outubro 

(3,93 euros) 
05/12/2010 Aprobación de gastos da tarxeta de Telepeaxe nº7120 correspondente ao mes de novembro 

(24,92 euros) 
11/12/2010 Aprobación de gastos da liquidación de xuros e cota de amortización do préstamo con póliza 

núm.00496641751030000046, do período do 09/09/2010-09/12/2010 (Total:21.357,12 
euros) 

14/12/2010 Acordo sobre o retorno á situación administrativa de funcionario interino de D.Miguel Angel 
Hermida Carballo e regularización da situación de cotización dende o mes de agosto de 2010 

14/12/2010 Aprobación das bases de seleción para a contratación dun/ha traballandor/a social, na 
modalidade de contrato laboral de obra ou servizo determinado a xornada completa para 
Difusión  II Plan de igualdade de oportunidades. 

16/12/2010 Recoñecemento da obriga do gasto derivado da adquisición onerosa de terreos na parroquia 
de Baiñas, por importe de 31.250,00 

16/12/2010 Aprobación da lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos para a provisión dunha 
praza de auxiliar administrativo (código XUA 04) 

20/12/2010 Decreto de confección de nóminas de salarios do persoal do cadro de persoal do Concello 
correspondente ao mes de decembro/2010 

20/12/2010 Aprobación de gastos por varias facturas de telefonía correspondentes ao mes de novembro 
(Total: 1.135,49 euros) 

21/12/2010 Delegación de funcións no 1º Teniente de alcalde, D.José Antonio Miñones Riveiro, dende ás 
00:00 día  22/12/2010 ás 24:00 h do día 11/01/2011 

22/12/2010 Adxudicación da subministración de máquinas de exercicio para o ximnasio municipal de 
Vimianzo a emrpesa Exercycle,S.L. no importe de 53.861,28 euros 

22/12/2010 Autorización a DªMª Cristina Varela García a desfrutar de asuntos propios o 23/12/2010 e 
nomeamento de D.José D.Rodríguez Ferreira como secretario accidental durante ese día. 

27/12/2010 Recoñecemento da obriga de gasto pola amortización de capital a longo prazo do préstamo 
nº 9544462560 polo importe de 42.845,07 euros. 

28/12/2010 Autorización de expedición de copia do informe da secretaria municipal que consta no 
expediente do Pleno do día 23/11/2010 solicitado pola empresa Manuel Rodríguez Lema,S.l. 
 

28/12/2010 Aprobación de gastos das dotacións económicas aos grupos municipais do mes de novembro 
(Total: 1250,00 euros) 

29/12/2010 Decreto de confección de nóminas de asistencias dos concelleiros da Corporación 
correspondente ao período do 01/07/2010 ao 29/12/2010 

29/12/2010 Aprobación de gastos pola prestación do servizo de asesoramento xurídico municipal 
correspondente a novembro-decembro-2010 (3.605,00 euros) 

29/12/2010 Aprobación de gastos do servizo de limpeza das novas aulas e da limpeza e portería do CEIP 
de Vimianzo, portería e limpeza do CEIP de Baiñas, limpeza dos edificios das escolas unitarias 
e locais culturais, apertura,limpeza e vixilancia do polideportivo de Baiñas e Vimianzo 
correspondentes ao mes de decembro (TOTAL: 7.333,15 euros) 

30/12/2010 Aprobación da prórroga do orzamento para  o exercicio 2011 e das bases de execución 
30/12/2010 Autorización a DªMªCristina Varela García a desfrutar dende o día 03 ao 12/01/2011 das 

vacacións e nomear como secretario accidental, a D.Javier Romero Lema, polo mesmo período. 
30/12/2010 Tramitación da baixa na Seguridade Social de D. Evaristo Suárez Corzón con data 

30/12/2010. 
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30/12/2010 Tramitación da baixa na Seguridade Social das persoas que formaban parte do GRUMIR 
como persoal laboral temporal con data 31/12/2010 

30/12/2010 Aprobación da listaxe de admitidos e excluídos no proceso de selección dun traballador/a 
social en rexime laboral temporal para Difusión do II Plan de Igualdade de Oportunidades. 

31/12/2010 Aprobación de gastos por importe de 13.513,06 euros 
Data: Xaneiro  
03/01/2011 Aprobación do expediente de xeración de créditos por ingresos (exp.núm.XC/01/2011) por 

importe de 63.933,17 euros 
03/01/2011 Aprobación de gastos telefónica móbil correspondente ao período do 18/11/2010-

17/12/2010  (Total: 495,37 euros) 
07/01/2011 Aprobación de gastos do pago parcial da xestión dos servizos da vivenda comunitaria, 

comedor e lavandería sobre rodas, escola infantil e centro de día do mes de xaneiro 2011 
(Total: 26.233,74 euros) 

07/01/2011 Adxudicación da subministración, instalación e configuración de equipamento de telefonía para 
varios edificios no Concello de Vimianzo a empresa  Telefónica de España,SAU, no prezo total 
de13.197,12 euros. 

07/01/2011 Concesión dun anticipo de soldo a D. Manuel Vicente Antelo Santos, por importe de 3.000 ,00 
euros 

10/01/2011 Aprobar o expediente núm.IR/01/2011 de incorporación de remanentes de crédito de 
carácter obrigatorio, por importe de 44.013,18 euros 

13/01/2011 Delegación de funcións, no 1º teniente alcalde, D.José Antonio Miñones Riveiro, dende as 
00:00h do día 14/01/2011 ata a súa incorporación. 

14/01/2011 Aprobación da listaxe provisional  da lista de admitidos e excluídos da selección dun 
traballador/a social na modalidade de contrato por obra ou servizo determinado para a 
Difusión II Plan de Igualdade de Oportunidades. 

14/01/2011 Tramitación da baixa na Seguridade Social de, DªRosa María Varela Antelo, con data 
12/01/2011 

17/01/2011 Aprobación do expediente de transferencia de crédito (exp.núm. TC/01/2011) por importe 
de 17.265,41 e 1.868,36 euros. 

20/01/2011 Autorización,disposición e obriga do gasto das retencións e ingresos a conta do IRPF para 
pagamento ao Tesouro público, por importe de 58.116,26 euros. 

21/01/2011 Aprobación de gastos por importe de 37,67 euros 
21/01/2011 Listaxe definitiva de admitidos/excluídos, nomeamento de tribunal e data primeiro 

exame proceso selectivo auxiliar administrativo 
21/01/2011 Autorización arranxo camiño público fonte de Casais 
25/01/2011 Reincorporación Sr. alcalde 
25/01/2011 Autorización comisión de servizo policia local 
27/01/2011 Pagamento Augas de Galicia canon saneamento 2º semestre 2010 
27/01/2011 Ampliación convocatoria pleno ordinario 29 xaneiro 2011 
27/01/2011 Decreto de confección de nóminas de salarios do persoal do cadro de persoal do 

Concello correspondente ao mes de xaneiro/2011 
 
11. Rogos, preguntas e mocións 
 
O Sr. Antelo Pazos di que o seu grupo ten unha moción. Refírese a un escrito 
presentado o 30 de decembro por veciños de O Cean, na parroquia de Bamiro, no 
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que solicitan que se fagan as beirarrúas no tramo que vai dende Tras do Cean ata 
Bamiro. Afirma que é unha reivindicación moi vella. 
Le a moción, rexistrada o 13 de xaneiro de 2011 (RE 216). Transcríbese a parte 
dispositiva: 
‘’(...) 1. Asumir a demanda dos veciños e veciñas da Piroga e do Ceán, en Bamiro, 
de construír as beirarrúas no tramo da estrada entre estes dous lugares. 
 
2. Instar ó alcalde a que presente diante da Comisión Informativa Permanente de 
Obras e urbanismo, no prazo dun mes, o proxecto e o Plan de financiamento da 
obra das beirarrúas entre A Piroga e o Ceán, en Bamiro.’’ 
 
O voceiro nacionalista pide, xa que están presentes na sala de sesións os veciños 
da Piroga, que se adoptara o compromiso. Trátase de que esta corporación que 
vai cambiar en maio adopte un acordo que vincula á seguinte. Aproveita a ocasión 
para solicitar que se limpe o campo da feira, que da noxo. 
O Sr. Alcalde sinala que na parroquia de Bamiro, en concreto en Oróns e onde a 
igrexa, fixéronse dúas obras moi ben feitas. 
O Sr. Antelo Pazos di que teñen as súas críticas. 
O Sr. Alcalde di que todas teñen críticas. Afirma que a Piroga leva agora unha 
inversión de 480.000 euros, e cando se poda, primeiro haberá que anchear a 
estrada, a ver se miran algo os deputados provinciais da comarca. Di que non 
pode ver a propaganda, quere ver obras. Refírese as obras de Casais, que levan 
catro anos agardando por elas. Di que en maio hai eleccións e a corporación que 
veña aprobará o orzamento e fará as cousas ben ou mal. 
O Sr. Antelo Pazos está dacordo en que Pequeño podía traballar cóbado con 
cóbado co concello de Vimianzo e darlle solución a eses problemas, pero 
considera que o concello pode darlle unha solución parcial construindo unhas 
beirarrúas. 
O Sr. Alcalde di que non colle ese compromiso ata saber a situación real do 
concello. No vindeiro pleno de marzo vaille dar unha resposta. Di que o concello 
aínda está sen cobrar as subvencións da Xunta: saneamento en Moreira e na 
Esquipa, parque biosaludable, etc. 
O Sr. Antelo Pazos di que será culpa da Xunta anterior e máis de Zapatero. Pide 
que se faga un plan de financiamento, no que se busque o apoio da Xunta e da 
Deputación. 
O Sr. Rodríguez Blanco está dacordo. 
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O Sr. Alcalde di que primeiro hai que votar a urxencia da moción. 
A Sra. Borbujo Martínez pide a palabra antes de marchar. 
O Sr. Mancebo Amigo dille que pode marchar cando queira. 
O Sr. Antelo Pazos di que se pode agardar dous meses e para o pleno de marzo 
levar unha proposta. 
A Sra. Borbujo Martínez dille que xa que é asesor da Deputación xa pudo buscar 
financiamento... 
O voceiro nacionalista responde que el no é asesor da Deputación... 
A voceira popular dille que xa non lembraba que estaba na Radio Televisión de 
Galicia cobrando unha barbaridade. 
O Sr. Antelo Pazos resposta que cobra exactamente o mesmo que os seus 
compañeiros do PP e do PSOE, e que polo menos non ofende á xente que está 
no paro dicindo que polos recortes ós funcionarios non pode levar o seu fillo ó 
mellor colexio de Galicia. 
A Sra. Borbujo Martínez di que primeiro hai que traballar e buscar financiamento e 
despois faise electoralismo. Está dacordo en que se volva a plantexar en marzo. 
O Sr. Alcalde di que o presidente da Deputación nunca tivo vontade de facer esa 
obra, a pesares de que estando de deputado el pediullo moitas veces. 
A Sra. Borbujo Martínez di que lle consta que eso foi verdade. 
O Sr. Antelo Pazos repite que o que plantexou é o tema das aceras, e que a 
voceira popular ten un rollo tremendo. 
O Sr. Alcalde quere levantar a sesión. 
O Sr. Antelo Pazos dille que falta votar a moción. 
O Sr. Alcalde di que se vote. 
O Sr. Rodríguez Blanco afirma que este tema é importantísimo, e que había que 
lograr un compromiso de todos e pedirlle á Xunta unha solución. Di que ningún 
deputado -nin Alejandro nin Borbujo- fixeron nada por esa estrada. 
A Sra. Borbujo Martínez pide tranquilidade, que se agarde a marzo que pode 
haber solución. 
O Sr. Antelo Pazos di que a día de hoxe á estrada é do concello, e os veciños 
están pedindo beirarrúas, non unha autoestrada. 
A voceira popular di que todos están dacordo na necesidade da obra, pero 
primeiro hai que buscar a financiación. 
O Sr. Antelo Pazos di que non lle importa modificar a moción e poñer dous meses 
para redactar o proxecto e buscar a financiación. 
O Sr. Alcalde di que primeiro hai que votar a urxencia, que el vota en contra. 
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O Sr. Antelo Pazos repite a súa proposta de modificar o texto da moción. Dille ó 
Sr. Alcalde que se tranquilice, que se vai aprobar por unanimidade. Pregúntalle á 
Secretaria cómo hai que proceder. 
A Secretaria explica que, antes de entrar a debater a moción, hai que votar a 
urxencia. Despois debátese e vótase a moción. 
O Sr. Alcalde dille ó voceiro nacionalista que voten a urxencia. 
 
Sometida a votación a urxencia, o resultado é o seguinte: 
- votos a favor: 3 do grupo municipal do BNG 
- votos en contra: 5 do grupo municipal do PSdeG-PSOE 
- abstencións: 3 do grupo municipal do PP 
 
Queda rexeitada. 
 
O Sr. Antelo Pazos lé a segunda moción presentada polo BNG, con RE 8405/10 
en relación a realizar unha serie de actuacións no lugar de Piñeiros, parroquia de 
Cambeda. Transcríbese a parte dispositiva: 
‘’(...) Levar a cabo as seguintes actuacións e instar ó alcalde e iniciar os 
procedementos axeitados: 

A. Adaptar no campo de Piñeiros unha área de xogos para nenos e nenas, 
con un espazo de parque infantil 
B. Realizar as obras necesarias para canalizar as augas de escorrentías e 
resolver os problemas que causan 
C. Dotar de saneamento de augas residuais ó lugar de Piñeiros 
D. Colocar un espello no cruce de Piñeiros e Sanfins, e realizar as actuacións 
necesarias para mellorar a visibilidade deste punto para o tráfico rodado.’’ 

 
O Sr. Alcalde pregunta cantos rapaces hai en Piñeiros. 
O voceiro nacionalista resposta que hai tantos coma noutros lugares onde se 
están levando a cabo actuacións semellantes. Afirma que nesta moción tampouco 
se pon prazo. 
O Sr. Rodríguez Blanco explica que na actualidade estanse redactando dous 
proxectos de parques infantís en Bamiro e Sandrexo. Di que cando se poda 
levaranse a cabo actuacións semellantes nesa zona. 
O Sr. Alcalde di que xa está e pretende levantar a sesión. 
O Sr. Mancebo Amigo di que aínda faltan as preguntas. 
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O Sr. Alcalde di que xa fixeron preguntas abondas. 
O Sr. Mancebo Amigo dille que se non quere adicar tempo ó concello pode 
marchar. 
O Sr. Antelo Pazos pide que acabe de tratar esta moción. 
O Sr. Rodríguez Blanco di que cando veña unha subvención farase. 
O Sr. Alcalde di que as mocións hai que presentalas ben. 
O Sr. Antelo Pazos contesta que a moción está rexistrada o 13 de decembro. 
O Sr. Alcalde di que non pasou polo pleno. 
 
Sometida a votación a urxencia, o resultado é o seguinte: 
- votos a favor: 6 dos grupos municipais do PP e BNG 
- votos en contra: ningún 
- abstencións: 5 do grupo municipal do PSdeG-PSOE 
 
Queda rexeitada. 
 
Neste intre sae da sala de sesións o Sr. Alcalde para non volver a entrar. 
 
O voceiro nacionalista pídelle ó concelleiro de obras que recolla a idea e no 
momento en que se poda se faga esto. 
O Sr. Antelo Pazos pregúntalle ó concelleiro de obras cando se lle pode arranxar a 
pista a unha veciña de Xallas. 
O Sr. Rodríguez Blanco responde que se fará cando se poda. 
 
O Sr. Mancebo Amigo plantexa unha pregunta: ¿cales son as xestións que se 
están facendo por parte do concello para recepcionar o parque empresarial e 
cales son os impedimentos que impiden recepcionalo? 
O Sr. Rodríguez Blanco explica que, aínda que non é unha obra municipal, 
evidentemente o concello está moi interesado en que abra o parque, que tal como 
está da unha mala imaxe na entrada do casco urbano. Sinala que é vital 
recepcionar a EDAR, posto que ten moita demanda. Indica que xa se puxeron en 
contacto coa empresa constructora e que houbo varias reunións, incluso co 
técnico municipal. Afirma que SEA díxolles que estaría o 28 de febreiro para 
repcionar. Di que o concello advertiu que vai inspeccionar todas as instalacións e 
facer probas de carga do alumeado e do saneamento e se todo está ben haberá 
que recibilo. Comenta que incluso pediron información sobre as parcelas que 
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estaban a piques de venderse, porque o concello vai ter que asumir o mantemento 
do parque (limpeza viaria, saneamento, alumeado). Os custes de reparacións dos 
desperfectos ascenden a uns 100.000 euros para SEA. 
O Sr. Miñones Riveiro sinala que se o parque non está en condicións de ser 
recibido, o concello non o recibirá. 
O Arquitecto municipal sinala que a condición máis importante, que ademáis é un 
requisito legal, é que as conexións ós sistemas xerais teñan a capacidade 
suficiente para darlle servizo, é dicir, que a entrada en funcionamento do polígono 
non cause problemas ó resto dos servizos. 
 
O Sr. Mancebo Amigo plantexa outra pregunta: tendo coñecemento de que a 
empresa constructora da Casa de Cultura solicitou a execución provisional da 
sentenza, ¿vaise dar comunicación oficial deso á corporación? 
O Sr. Miñones Riveiro di que parece ser que a empresa o solicitou. 
O Sr. Antelo Pazos pide que conste en acta que a empresa solicitou a execución 
provisional da sentenza. 
 
O Sr. Miñones Riveiro, Teniente de Alcalde, levanta a sesión. 
 
Sen máis asuntos que tratar, sendo as doce horas e corenta e cinco minutos, a 
presidencia remata a sesión e eu redacto esta minuta-borrador, a reserva dos 
termos que resulten da súa aprobación, como secretaria. 
 
Visto e prace 
O alcalde                                                                                 A secretaria 
 
 


