
 
 

            A C T A 
 
 

  En  Arzúa, a 19 de decembro de 
2013. 
 
  Sendo as 20.10 horas, reúnense no 
Salón de Sesións da Casa do Concello os 
concelleiros que se relacionan á marxe, 
integrantes do Pleno deste Concello, co 
obxecto de celebrar en primeira 
convocatoria a sesión ordinaria convocada 
para este día.  
   
  Deseguido, pasouse a tratar sobre 
os seguintes asuntos que integran a orde 
do día da sesión: 
 
 

A) PARTE RESOLUTORIA: 
 
 

Punto 1º) LECTURA E 
APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA O DÍA 31 DE 
OUTUBRO DE 2013.- 

 
Polo presidente preguntouse se algún membro da Corporación tiña que formular 

algunha observación, con respecto á acta desa sesión. 
 

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

 
 
 
Punto 2º) PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E 

SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2014.- 
 
Por indicación do alcalde, o secretario procedeu a dar lectura do ditame emitido 

pola Comisión informativa para asuntos do Pleno, en relación con este asunto, na 
sesión celebrada o día 16 de decembro de 2013; no seguinte sentido: 

 
 “Pola presidenta da Comisión informativa, Sra Varela Duro, indícase que 
deste plan destinarase o 40% para a execución de obras e o 60% restante para cubrir 
sorpresas, como a suba de Sogama e Fenosa, que vai subir a factura da electricidade 
un 5% para o mes de marzo, e o déficit do Conservatorio. 

ASISTENTES: 
 
Alcalde: 
D. José Luis García López 
 
Concelleiros: 
Dª. Mª del Carmen Torreiro González 
Dª. Aurora Varela Duro 
Dª. Mª Pilar Castro Vallo 
D. Miguel Sánchez Varela 
D. Xosé Luis Fernández Segade 
 
D. Antonio Orois Valiño 
D.ª Mª Rosario Vázquez Orois 
D. Alfonso Orois Conde 
D.ª Cristina Castro Pampin 
D. Alfonso Lodeiro Regueiro 
D. Javier Rodríguez Vázquez 
 
Dª. Begoña Balado Conde 
 
Secretario: 
D. Juan Colmenares López-Soldado 
 
 



 
 Manifesta o Sr. Orois Valiño (do PP) que, -se quedase algún sobrante-, propón 
que se faga a restauración da Fonte de Boente, da cal hai fotografías, que custara en 
torno a uns 1.000 euros. 
 

 Continúa a Sra. Varela Duro para manifestar que as obras que se pretenden 
incluír en dito plan son as seguintes: 
 - “Camiño en Castro (Preguntoño) e outros” por un orzamento total de 
34.996,87 euros. 
 - “Camiño de Pastoriza a pista Preguntoño e camiño da Pena (Castañeda)”, 
por un orzamento total de 40.174,55 euros. 
 - “Camiño de Salmonte por Baiobre (Branzá)”, por un orzamento total de 
35.890,52 euros. 
 - “Cuneta revestida en Rendal e camiño de Guldrís (Rendal)”, por un 
orzamento total de 35.865,44 euros. 
 
 Informa tamén a Sra. Varela Duro que existe outro proxecto técnico para a súa 
inclusión no Plan Complementario, para poder executar a obra nomeada “Camiño en 
Villadavil (Abruñedo) e outro”, por un orzamento total de 31.246,66 euros. 
  
 Manifesta Sr. Orois Valiño (do PP) que, se non é este ano, para o ano que vén 
tense que arranxar o camiño que vai desde San Salvador  ata a rúa Fonte Fraga. 
 
 Indica a Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE)  que -cando chove- pola pista 
que vai para Lema a auga métese nunha casa, e considera que habería que mirarlo, 
porque é urxente. 
 
 Tras o exposto pola Sra. presidenta someteuse a votación ordinaria a 
aprobación de ditas obras polo Pleno do Concello, para a súa inclusión no POS 2014. 
 Adoptándose – por unanimidade dos sete membros asistentes (3 do BNG, 3 do 
PP e 1 do PSdeG-PSOE)- o acordo de informar favorablemente a inclusión das catro 
obras indicadas en dito plan, así como a outra incluida no plan complementario, e 
propoñer en consecuencia ao Pleno do Concello a súa aprobación; de maneira que o 
resto da cantidade asignada a este Concello sexa destinada ao pago de gastos 
correntes indicados no informe de Intervención.” 
 

____________ 
 
Deseguido realizáronse as seguintes intervencións: 
*Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expresar: 
- Que, ademais das obras indicadas, hai outras que se poden incluir, como por 

exemplo na parroquia de Rendal a pista a que se referiu na sesión da Comisión 
informativa, pola que baixa a auga cando chove entrando nunha casa. 

- Que espera que para o vindeiro plan de obras e servizos se inclúan esas outras 
obras que tamén son necesarias. 

 



*Do Sr. Orois Valiño (do PP) para expresar que o grupo político do Partido 
Popular está de acordo coas obras propostas na sesión da comisión informativa, ao 
tempo que quere precisar que habería que restaurar a fonte que se atopa en Boente de 
Arriba, xunto ao Camiño de Santiago, o cal supón poucos cartos; e tamén opina como a 
Sra. Balado Conde que hai moitas outras obras que se poderían incluir neste plan. 

 
*Do Sr. alcalde para expresar: 
- Que a maoiría das obras incluidas no POS 2014 foron peticións formuladas 

polos veciños, e algunha que quedou pendente do anterior plan de obras e servizos        
–como o aparcamento de Brandeso- non se puido incluír. 

-Que consideramos procedente ser cautos e adicar o 60% do importe asignado 
neste plan a gastos correntes, debido as sorpresas que nos imos atopar, como a suba da 
luz ou nos pagos a SOGAMA. 

- Que en canto a pista de Castromil a Pazo quere dicir que se bacheou hai 
pouco, aínda que non é a solución. 

- Que en canto á fonte de Boente, quere informar que cando se acondicionou 
esa zona a Consellería de Cultura arranxou esa fonte para que non rompera  co 
contorno, e aos veciños non lles gustou moito, e queren que se poña a que había; polo 
que desde o equipo de goberno fixemos algunha xestión para iso, pero a Consellería 
considera que a outra rompe co contorno. 

 
Tras todo o exposto, o alcalde someteu a votación ordinaria os puntos que 

constan no modelo de acordo que figura nas bases reguladoras do POS 2014, aprobadas 
polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión celebrada o 25 de outubro de 2013, 
(que foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 206 de data 29 de outubro de 
2013); 

 
Adoptándose –por unanimidade dos trece membros asistentes- os seguintes 

acordos: 
 Primeiro.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS) 2014, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 
totalidade, no que se recollen as obras que este Concello ten previsto realizar así como 
a dedicación á financiación dos gastos correntes do exercicio 2014, de acordo co 
financiamento que se indica: 
 
 A) Realización de obras: 

 
Denominación da obra Deputación Concello Presuposto 

total 
CAMIÑO EN CASTRO (PREGUNTOÑO) 
E OUTROS 

34.996,87 € 7.346,37 € 42.343,24 € 

CAMIÑO DE PASTORIZA A PISTA 
PREGUNTOÑO E CAMIÑO DA PENA 
(CASTAÑEDA) 

40.174,55 €  40.174,55 € 

CAMIÑO DE SALMONTE POR 
BAIOBRE (BRANZA) 

35.890,52 €  35.890,52 € 



CUNETA REVESTIDA EN RENDAL E 
CAMIÑO DE GULDRÍS (RENDAL) 

35.865,44 €  35.865,44 € 

             SUBTOTAL OBRAS 146.927,38 € 7.346,37 € 154.273,75 € 

 
E aprobar os proxectos técnicos das obras incluídas na anualidade 2014 que se 

relacionan nesta táboa. 
 
 B ) Financiamento de gastos correntes: 

       Deputación 

Achega provincial aplicada ao 
financiamento de gastos correntes 

220.391,09 € 

 

 C) Resumo: 

 
Denominación da obra Deputación Concello Presuposto total 

SUBTOTAL OBRAS 146.927,38 € 
 

7.346,37 € 154.273,75 € 

SUBTOTAL GASTOS CORRENTES 220.391,09 €  220.391,09 € 

T O T A L 367.318,47 €  374.664,84 € 

 

 Segundo.- Aprobar o Plan complementario do ano 2014 no que se inclúe a obra 
que a continuación se indica, e aprobar o correspondente proxecto técnico: 
 

Denominación da obra Presuposto 
 CAMIÑO EN VILLADAVIL (ABRUÑEDO) E OUTRO 31.246,66 € 

TOTAIS 31.246,66 € 

 
 Terceiro.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e 
servidumes para a execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións 
e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 
 

Cuarto.- Comprometerse o Concello a incluír, no orzamento municipal do 
exercicio económico 2014, os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal 
das obras incluídas na anualidade do 2014. 

 
Quinto.- Solicitar da Deputación Provincial de A Coruña a delegación neste 

Concello da contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá 
aceptada si esta prodúcese efectivamente. 
 

Sexto.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para o financiamento dos investimentos aprobados. 
 

Sétimo.- Autorízar á Deputación Provincial a obter as certificacións da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se 
acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 



 
 Oitavo.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa 
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 

 
 
 
 Punto 3º) MOCIÓN DA VOCEIRA DO PSDEG-PSOE, PARA INSTAR Á 
XUNTA DE GALICIA A DESISTIR DA PRETENSIÓN DA SUBA DO CANON 
POLO TRATAMENTO DE LIXO NA PLANTA DA SOCIEDADE GALEGA DO 
MEDIO AMBIENTE (SOGAMA) (PRESENTADA NO REXISTRO XERAL DO CONCELLO O 
DÍA 8 DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO REXISTRADA DE ENTRADA AO NÚMERO 2.706) 
  
 Fai uso da palabra o Sr. alcalde para expoñer que esta moción non se levou á 
sesión que celebrou a Comisión informativa para Asuntos do Pleno, porque como se 
rexistrara con moita antelación quedou esquecida, pero non houbo mala intención para 
que non se tratase. 
 
 Polo que sométese a votación ordinaria a conveniencia de pronunciarse agora 
sobre as propostas de acordo que contén esta moción. 
 Pronunciándose a favor diso os trece integrantes da Corporación Local. 
 
 En consecuencia, o Sr. alcalde indicou que se ía a debatir dita moción, abrindo 
para iso unha rolda de intervencións. E así se foron sucedendo as seguintes: 
 
 Pola Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) procedeuse a dar lectura íntegra da 
moción, cuxo texto é o seguinte: 

“No proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2014, presentado pola Xunta de Galicia, e en concreto na 
Disposición Adicional 21ª, Dous, preténdese a revisión do canon unitario de 
tratamento por tonelada de lixo, a percibir pola Sociedade Galega de Medio Ambiente, 
pasando este a alcanzar  un importe de 74,64 euros/tonelada métrica tratada, mais 
IVE. 

 
Na actualidade o importe que abonan os 296 concellos galegos, que utilizan os 

servizos de SOGAMA, é de 55,91 euros/ tonelada métrica tratada, máis IVE, co cal, de 
aprobarse definitivamente a pretensión da Xunta de Galicia, o canon se incrementaría 
nun 33,5%. 

 
Xustifica a Xunta este desmedido incremento na caída das primas estatais que 

percibe SOGAMA pola valorización enerxética dos residuos (incineración de lixo), 
caída que ten a súa orixe nunha decisión do Goberno Rajoy. 

O certo é que, analizando as contas que se recollen no proxecto orzamentario 
autonómico para o próximo ano, SOGAMA, co novo canon, pasaría de ter perdas no 
exercicio de 2013 a ter uns beneficios no 2014 de 6.624.160 euros, despois de 
impostos. 

 



Non resulta comprensible, nin aceptable que unha sociedade do sector público 
autonómico galego como SOGAMA, adscrita á Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas, na que a Xunta de Galicia ten o 51% do capital social, se 
plantee, nos tempos de crise que estamos a sufrir, a prestación dun servizo público, 
con afán recadatorio, toda vez que o fin da suba non é o de conseguir a simple 
cobertura de costos do servizo, senón tamén o de xerar uns inxustificados beneficios, 
beneficios que serían directamente detraídos dos xa moi empobrecidos petos dos 
cidadáns. 

 
É de todos coñecido que a práctica totalidade dos concellos están a sufrir unha 

importante diminución dos seus ingresos, atopándose nunha situación moi delicada 
que lles ten obrigado a deixar de prestar aos seus veciños algúns servizos moi 
necesarios. De levarse a cabo este incremento que pretende a Xunta a penuria do 
municipalismo galego será moitísimo maior. 

 
A Xunta de Galicia, en vez de demandar compensacións ao Goberno central 

polos recortes que sufrirá SOGAMA nas primas pola coxeneración eléctrica, opta pola 
solución socialmente máis inxusta: incrementar o canon, obrigando aos Concellos a 
subir o canon que deberán abonar os seus veciños polo tratamento do lixo. 

 
Resulta insultante a carencia da máis mínima sensibilidade social da que dá 

mostra a Xunta de Galicia do Partido Popular nun asunto como este. Gobernando 
baixo a fórmula do “ordeno e mando” da  as costas ós galegos e castiga dun xeito 
inmisericorde os seus intereses. 

 
Os Socialistas apostamos por afrontar esta situación dende o diálogo e o 

respecto institucional entre os poderes locais, representados na FEGAMP, e o poder  
autonómico, e demandamos da Sociedade Galega de Medio Ambiente ter cumprido 
coñecemento da realidade da súa xestión económico financeira e organizativa, así 
como dos parámetros de eficiencia medio ambiental e ecolóxica que alcanza no 
tratamento dos residuos que se lle confían. 

 
Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista de Arzúa, propón ao Pleno 

municipal a adopción dos seguintes ACORDOS: 
1º. Demandar ao Presidente da Xunta de Galicia a urxente retirada da 

proposta de incremento do canon por tratamento de residuos, recollida na Disposición 
Adicional 21ª, Dous, do proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o ano 2014. 

2º. Demandar ao Presidente da Xunta de Galicia e ó Presidente da Federación 
Galega de Municipios e Provincias a creación e posta en marcha dunha mesa de 
negociación, na que, coa presenza e colaboración de SOGAMA, se estuden os custos 
reais do tratamento de residuos dos concellos. 

3º Dirixirse a todos os Grupos políticos, con representación no Parlamento de 
Galicia, a fin de que requiran da Xunta de Galicia a realización dunha auditoría 
externa (económico financeira, recursos humanos, produción, medio ambiental, etc..) 
da Sociedade Galega de Medio Ambiente, dándose traslado dos seus resultados á 
totalidade dos concellos que utilicen seus servizos. 



4º Demandar do Presidente da Xunta de Galicia que, para o caso de que non se 
retire a iniciativa da nova tarifa do canon de tratamento de residuos dos orzamentos 
autonómicos do 2014, o incremento que sufra o mesmo respecto ó do ano 2013 sexa 
asumido integramente polo Goberno autonómico, sen repercusión algunha nas 
transferencias aos concellos.” 

 
Expoñendo seguidamente a Sra. Balado Conde: 
- Que este canon supón un 35% de suba, o cal é moito para o concello de Arzúa, 

e iso vai repercutir aos veciños. 
- Que esa suba débese a unha mala xestión de SOGAMA, e no Partido Popular 

estanlle votando a culpa ao anterior goberno bipartito na Xunta de Galicia, e resulta que 
non están no certo, porque a Xunta de Galicia ten moito que ver neste tema, porque o 
51% do capital social de SOGAMA é da Xunta. 

- Que SOGAMA ten subscrito un convenio altísimo, a través do cal vinteséis 
directivos cobran de media uns cincuenta e pico mil euros; e tamén sucede que cóbrase 
o mesmo por tonelada de lixo que se queima, que pola que non se queima. 

 
* Polo Sr. Orois Valiño (do PP) para expoñer: 
- Que en primeiro lugar quere dicir que unha moción que se presenta o día 8 de 

novembro hai que actualizala, porque cre que houbo un acordo para aplicar a suba  do 
17%, que é moito, pero só se aplicará seis meses nos doce que ten o ano; a suba é sobre 
o canon non sobre o recibo, e suporía unha suba ao mes dun euro. 

-Que SOGAMA é unha sociedade anónima e co Partido Popular nunca repartiu 
beneficios, mentres que en dous anos do goberno bipartito repartiu beneficios; e unha 
sociedade anónima que ten perdas está condenada a quebrar. 

- Que cando se presenta unha moción hai que actualizar os datos, para que 
sexan reais; a suba vai sobre o canon non sobre o recibo íntegro. 

- Que no ano 2015 haberá outra variación tamén, porque coa suba eléctrica 
SOGAMA xenerará máis ingresos; e o que debe ser preocupante é a suba do recibo de 
electricidade. 

 
* Pola Sra. Varela Duro (do BNG) para expresar: 
- Que o incremento que se aveciña a partir do vindeiro mes de marzo, vai 

supoñer para o Concello un gasto importante, e se se aplica aos veciños tamén. 
- Que esto forma parte de toda a política de recortes que está levando o Partido 

Popular, e hai razóns suficientes para que a xente se revele, porque a sociedade 
realmente estao pasando mal. 

- Que está de acordo coa moción en liñas xerais, e a filosofía da moción 
debémola defender, polo menos protestar pola cantidade de recortes aos que nos está 
sometendo o Partido Popular. 

 
* Pola Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expresar: 
- Que, aínda que ao final o Partido Popular decidiu aplazar a suba de marzo a 

xullo, a intención é a mesma. 
- Que a moita xente parécelle unha alarma, despois dos recortes que hai por 

todos os lados. 



- Que esto vai a repercutir nos veciños, e a Xunta ten que ver moito porque ten 
o 51% da sociedade, polo que é responsable da suba. 

 
* Polo Sr. Orois Valiño (do PP) para expresar que se SOGAMA ten perdas e se 

a Xunta de Galicia –como accionista maioritaria- ten que cubrilas, vai ter que sacalo 
doutro lado, e imos estar fastidiados igual. 

 
* Pola Sra. Varela Duro (do BNG) para expresar: 
- Que a última parte da moción (que o incremento do canon respecto ao do ano 

2013 sexa asumido integramente polo goberno outonómico sen repercusión algunha 
nas transferencias aos concellos) non vai ser aceptada polo Partido Popular. 

- Que os concellos que non queiran aplicar a suba á cidadanía terán que asumila 
eles, e todos somos coñecedores da situación de recorte que sufriron os orzamentos 
municipais, e, se a Xunta de Galicia non pode, vai ser a cidadanía quen teña que asumir 
a suba, coa cantidade de xente que quedou sen traballo. 

- Que pagamos un servizo que SOGAMA  non remata facendo, e SOGAMA foi 
unha aposta do Partido Popular, e pide agora aos compañeiros do grupo político do 
Partido Popular que mediten un pouco se apoian ou non esta moción. 

 
Tras indicar o Sr. alcalde que habería que rectificar alguns datos da moción, 

decidiu someter a votación ordinaria as catro propostas de acordo que conten: 
Adoptándose –por sete votos a favor (6 dos concelleiros do BNG e 1 do PSdeG-

PSOE) coa abstención dos seis concelleiros do Partido Popular- os seguintes acordos: 
Primeiro.- Demandar ao Presidente da Xunta de Galicia a urxente retirada da 

proposta de incremento do canon por tratamento de residuos, recollida na Disposición 
Adicional 21ª, Dous, do proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o ano 2014. 

 
Segundo.- Demandar ao Presidente da Xunta de Galicia e ó Presidente da 

Federación Galega de Municipios e Provincias a creación e posta en marcha dunha 
mesa de negociación, na que, coa presenza e colaboración de SOGAMA, se estuden os 
custos reais do tratamento de residuos dos concellos. 

 
Terceiro.- Dirixirse a todos os Grupos políticos, con representación no 

Parlamento de Galicia, a fin de que requiran da Xunta de Galicia a realización dunha 
auditoría externa (económico financeira, recursos humanos, produción, medio 
ambiental, etc…) da Sociedade Galega de Medio Ambiente, dándose traslado dos seus 
resultados á totalidade dos concellos que utilicen seus servizos. 

 
Cuarto.- Demandar do Presidente da Xunta de Galicia que, para o caso de que 

non se retire a iniciativa da nova tarifa do canon de tratamento de residuos dos 
orzamentos autonómicos do 2014, o incremento que sufra o mesmo respecto ao do ano 
2013 sexa asumido integramente polo Goberno autonómico, sen repercusión algunha 
nas transferencias ós concellos. 

 
 
 



B) CONTROL E SEGUIMENTO DA XESTIÓN MUNICIPAL 
 
 
 

 Punto 1º) TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS 
POLO SR. ALCALDE, DURANTE O MES DE XULLO DE 2013. 
 
 En cumprimento da previsión contida no artigo 42 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, douse conta 
das resolucións ditadas polo alcalde desde o día 1 de xullo de 2013 –en que foi ditada a 
resolución máis inmediata a última de 27 de xuño de 2013 (da cal se dou conta na 
anterior sesión plenaria)- ata a ditada o día 31 de xullo de 2013. 
 
 Estando referida tanto a primeira resolución (reflectida no folio 7.303 volto) 
como a última resolución (reflictida no folio 7.363 volto e 7.364) a aprobación de 
facturas cuxo importe individualizado é inferior a 3.000 euros, por ser esta a cantidade 
que se reservara o alcalde para dispoñer de gastos, posto que a aprobación dos gastos 
que excedan de dito importe -dentro dos límites da súa competencia- foi delegada na 
Xunta de Goberno Local  mediante o decreto ditado o día 11 de xullo de 2011. 
 
 Tendo en conta: 
 -Que o citado artigo 42 constitúe unha manifestación do dereito de información 
dos concelleiros, e 
 -Que todas as resolucións indicadas (decretos) estiveron a disposición dos 
concelleiros, desde a convocatoria desta sesión plenaria. 
 
 Adoptouse –por unanimidade dos trece membros asistentes- o acordo de quedar 
enterados. 
 
 
 
 2º) DAR CONTA DO INFORME TRIMESTAL DE TESOURERÍA E 
INTERVENCIÓN (REFERIDO AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013) ESIXIDO 
POLOS ARTIGOS 4 E 5 DA LEI 15/2010 DE 5 DE XULLO, DE MODIFICACIÓN 
DA LEI 3/2004 DE 29 DE DECEMBRO, POLA QUE SE ESTABLECEN 
MEDIDAS DE LOITA CONTRA A MOROSIDADE NAS OPERACIÓNS 
COMERCIAIS. 
 

  Polo secretario indícase que ese informe refírese ao terceiro trimestre do 
presente exercicio económico, cuxo informe foi emitido pola interventora e polo 
tesoureiro, en cumprimento ao disposto no artigo 4 e 5 da Lei 15/2010 de 5 de xullo,  
de modificación da Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de 
loita contra a morosidade nas operacións comerciais; por canto que: 
 
 1) No artigo 4 nº 3 de dita Lei 15/2010 se indica que “os tesoureiros ou, no seu 
defecto, os interventores das Corporacións Locais elaborarían trimestralmente un 
informe sobre o cumprimento dos prazos previstos en dita lei para o pagamento das 



obrigas de cada entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía global 
das obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo”. 
 
 2) No artigo 5 apartado 4º da mesma lei indícase que “a intervención 
incorporará ao informe trimestral ao Pleno, regulado no artigo anterior, unha relación 
das facturas ou documentos xustificativos, con respecto aos cales:  transcurriran mais 
de tres meses desde a súa anotación no citado rexistro (Rexistro de facturas) e non se 
tramitaran os correspondentes expedientes de recoñecemento da obriga ou se 
xustificara polo órgano xestor a ausencia de tramitación dos mesmos”. 
 
 Polo que, en consecuencia con ditas previsións legais, en canto á 
obrigatoriedade de informar o cumprimento por parte desta entidade local dos prazos 
sinalados para o pagamento das obrigas (que se concretan no artigo 1 nº 3 e o artigo 3 
nº 3 da repetida Lei 15/2010), a interventora e o tesoureiro emitiron un informe con 
data 5 de decembro de de 2013, a través do cal indican que da execución orzamentaria 
rexistrada na contabilidade municipal, sobre o total de pagos materiais realizados entre 
os días 1 de xullo e 30 de setembro de 2013, salvo erro ou omisión involuntario, 
obtense a seguinte información: 
 
 a) Facturas ou documentos xustificativos pagos no terceiro trimestre de 

2013: 

 
 
 Dentro do período legal de 

pago 
Fóra do período legal de 
pago 

Número de pagos 194 69 
Importe total 308.874,90 euros 229.456,58 euros 
 
 b) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do 

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

pago 
Fóra do período legal de 
pago 

Número de pagos 132 91 
Importe total 163.001,28 euros 132.131,79 euros 
 
 c) Facturas ou documentos xustificativos con respecto aos cales, ao final do 

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

facturas desta entidade local, e non se tramitaron os correspondentes expedientes 
de recoñecemento da obriga (artigo 5 nº 4 Lei 15/2010): 
 
 • Número de operacións: 0 
 • Importe total: 0 euros 
 

Tras todo o exposto, adoptáronse –por unanimidade dos trece membros 
asistentes- os seguintes acordos: 



 
Primeiro.- Quedar enterados da información facilitada polo tesoureiro e pola 

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

órganos competentes do Ministerio de Economía e Facenda e da Xunta de Galicia. 
 

______________ 
 
 Antes de pasar á rolda de rogos e preguntas, o Sr. alcalde preguntou se algún 
grupo político desexaba someter á consideración do Pleno, por razóns de urxencia, 
algún asunto non comprendido na orde do día que se achegaba coa convocatoria desta 
sesión, e que non teña cabida na rolda de rogos e preguntas (que sería o punto 3º do 
apartado B) da orde do día desta sesión, nomeado Control e seguimento da xestión 
municipal). 
 
 Manifestando acto seguido o Sr. alcalde que o grupo político do Bloque 
Nacionalista Galego, quere presentar dúas mocións: unha, sobre a concesión de 
subvencións outorgadas ao abeiro do programa de apoio á cultura e ao deporte, 
dirixidas a concellos e outras entidades locais, para actividades e investimentos durante 
o ano 2013, e outra, para declarar o día 24 de febreiro, Día de Rosalía no Concello de 
Arzúa. 
 
 Polo que procedeuse a tratar sobre as referidas mocións: 
 
 MOCIÓN 1ª.- Referida á concesión de subvencións outorgadas ao abeiro do 
programa de apoio á cultura e ao deporte, dirixidas a concellos e outras entidades 

locais, para actividades e investimentos durante o ano 2013. 

 
 Xustifica o Sr. alcalde a urxencia de debatir e aprobar no seu caso, agora, esta 
moción pola conveniencia de que enviar á Deputación Provincial o acordo que se 
adopte, dentro do presente ano, para que  poida ser tido en conta na resolución que se 
adopte sobre a concesión deste tipo de subvencións, aos concellos que hai uns días 
participaron na convocatoria publicada no Boletín Oficial da Provincia de 14 de 
novembro de 2013. 
 
 Tras o exposto, o Sr. alcalde someteu a votación ordinaria a urxencia de tratar 
agora sobre esta moción; 
 Adoptándose –por sete votos a favor (6 do BNG e 1 do PSdeG-PSOE), coa 
abstención dos seis concelleiros do Partido Popular- o acordo de considerar xustificada 
a urxencia; polo que, en consecuencia, procedeuse a pasar ao debate e votación da 
moción. 
 
 Para o cal a voceira do grupo político do BNG, Sr. Varela Duro realizou unha 
explicación detallada de dita moción; cuxo texto é o seguinte: 
 



 “A Deputación de A Coruña publicou no BOP de data  17 de decembro de 2012 
a convocatoria de programas de apoio á cultura e o deporte, dirixidos a concellos e 
outras entidades locais para actividades e investimentos durante o ano 2013. 
 
 Dentro desta convocatoria de axudas figuran, entre outros, os seguintes 
programas: 
  
Subvencións para animadores culturais FO206 0601/334A/46201 
Subvencións para conservatorios, escolas de música e 
escolas de danza 

FO207 0601/335A/46201 

Subvencións para técnicos deportivos municipais FO106 0601/341A/46201 
 
 Examinados polo grupo do BNG na Deputación de A Coruña os expedientes de 
valoración e concesión das subvencións outorgadas, dentro da convocatoria de 
Programas de apoio á cultura dirixidos a concellos para conservatorios, escolas de 
música e escolas de danza no ano 2013, comprobamos que os concellos receptores 
destas axudas foron os seguintes: 
 • Arzúa, Betanzos, Carballo, Culleredo, Melide, Noia, As Pontes e Ribeira, 
para actividades dos Conservatorios de música municipais. 
 • Abegondo, Arzúa, A Baña, Brión, Cabana de Bergantiños, A Capela, Carnota, 
Cee, A Coruña, Mugardos, Muros, Oleiros, Ordes, Ortigueira, Padrón, Porto do Son, 
Rois, Sada e Santiago de Compostela, para actividades das Escolas municipais de 
danza e de música. 
 
 Analizados igualmente polo grupo do BNG na Deputación de A Coruña os 
expedientes de valoración e concesión das subvencións outorgadas para o mantemento 
de conservatorios de música e escolas municipais de danza e de música, así como as 
axudas para técnicos deportivos e animadores culturais, o BNG extrae os seguintes 
datos e conclusións: 
 
 Axudas a escolas municipais de música e danza: 
 Preséntanse 20 solicitudes de axuda. Curiosamente aos concellos gobernados 
polo Partido Popular concédeselle subvencións entre 9.864 euros e 19.950 euros. Os 
concellos gobernados por outras forzas políticas obteñen subvencións entre 2.983,10 
euros e 4.965,18 euros, exceptuando o concello de Oleiros, ao que se lle concede unha 
subvención de 9.688,35 euros. Tamén cabe facer mención especial ao caso de Cee, que 
recibiu para a súa escola de música practicamente o dobre de axuda que permitía a 
propia convocatoria (o importe máximo permitido é de 10.000 euros e recibe 19.950 
euros). 
 Dentro deste apartado de axudas cómpre recordar que, nos últimos anos, a 
Deputación viñalles concedendo a todos os concellos solicitantes unha subvencións de 
10.000 euros para as súas escolas municipais de música e danza. 
 
 Axudas a conservatorios de música: 
 Presentan solicitude de axuda 8 concellos. Aquí as cifras son aplastantes: os 
dous concellos gobernados polo PP que solicitan axuda reciben unha media de 19.836 
euros, practicamente o máximo permitido pola convocatoria (20.000 euros), mentres 



que aos restantes concellos, exceptuando o caso de Culleredo, se lles concede unha 
axuda entre 3.780,63 euros e 9.894,06 euros para o mantemento dos seus 
conservatorios de música.  

Aquí tamén cabe recordar que, nos últimos anos, todos os conservatorios 
municipais de música recibían da Deputación o máximo establecido nas convocatorias 
anuais, ou sexa 20.000 euros de subvención. 
 
 Axudas para a contratación de animadores culturais: 
 Presentan solicitude de axuda 59 concellos. Dos 39 concellos gobernados polo 
PP que solicitaron estas axudas, practicamente a súa totalidade (35) recibiron máis de 
7.475 euros mentres que os 20 restantes solicitantes recibiron unha media de 5.839 
euros, sen que ningún deles chegara aos 6.000 euros. 

Aquí tamén convén recordar que, as subvencións concedidas nos últimos anos 
pola Deputación de A Coruña para a contratación de animadores culturais 
municipais, eran de 7.500 euros para todos os concellos. 
 
 Axudas para a contratación de técnicos deportivos: 
 Presentan solicitude de axuda 66 concellos. Dos 39 concellos gobernados polo 
PP que solicitaron estas axudas, practicamente a súa totalidade (38) recibiron da 
Deputación de A Coruña unha media de 7.443 euros, mentres que aos 27 restantes 
concellos solicitantes se lles concedeu unha media de 5.899 euros, sen que ningún 
deles acadara os 6.001 euros. 

 Tamén debemos recordar aquí que, en anos anteriores, a Deputación viña 
concedendo a todos os concellos solicitantes destas axudas o máximo importe 
establecido nas convocatorias, ou sexa 7.500 euros. 
 
 Tras esta análise pormenorizada, o grupo do BNG na Deputación de A Coruña 
considera que fica demostrado o incumprimento dos criterios establecidos na propia 
convocatoria de programas de axuda dirixidos a concellos e outras entidades locais 
para a contratación de animadores culturais e técnicos deportivos e para actividades 
de conservatorios, escolas municipais de música e danza á hora de outorgar estas 
subvencións, posto que as cifras evidencian claramente a discriminación recibida por 
parte dos concellos gobernados por forzas políticas diferentes ao PP e reflexan 
asimesmo que o criterio do interese provincial empregado para a concesión destas 
axudas non é un criterio obxectivo nin ponderado senón máis ben un criterio de 
interese arbitrario do órgano provincial. 
 
 Por todo o exposto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego no 
concello de Arzúa solicita do Pleno da Corporación o seguinte ACORDO: 
 Que o Concello de Arzúa se dirixa á Deputación provincial de A Coruña para 
solicitarlle que o outorgamento das axudas aos concellos que presenten solicitude 
dentro da convocatoria de subvencións a concellos e entidades ao abeiro do programa 
de apoio á cultura e o deporte para  o exercicio 2014, teña como criterio xeral: 
 -A concesión de axudas de 7.500 euros a cada un dos concellos que soliciten 
subvención para a contratación de animadores culturais e técnicos deportivos. 
 - A concesión de axudas de 20.000 euros a cada un dos concellos que soliciten 
subvención para os conservatorios de música. 



 - A concesión de axudas de 10.000 euros a cada un dos concellos que solicten 
subvención para as escolas municipais de música e danza.” 
 
 E así a Sra. Varela Duro (do BNG), pasou a expoñer o seguinte: 
 - Que presentamos esta moción porque producironse diferenzas moi importantes 
entre o que se lle dá a uns concellos con respecto a outros; por exemplo, no que se 
refire ao Conservatorio de música, presentáronse oito solicitudes, resultando que aos 
dous concellos gobernados polo Partido Popular se lles concede unha axuda de casi 
19.836 euros, mentres que outros concellos que non son do PP, como o de Arzúa, foron 
vítimas dun recorte drástico, ao pasar de 20.000 a tres mil e pico de euros de 
subvención. 
 - Que considera que os conservatorios deben ter a mesma aportación, 
independentemente do partido político que goberne en cada concello, sen facer 
diferenzas entre os nenos duns e outros concellos, porque iso supón un atentado contra 
as propias persoas. 
 - Que nas escolas de música a diferencia tamén é abismal, porque uns concellos 
reciben sobre nove mil euros e outros sobre dous mil euros; e no que se refire a 
técnicos deportivos sucede igual. 
 - Que a política do Partido Popular está creando moitas desigualdades, incluso a 
nivel cultural, e temos a obriga moral e política de defender que non sexa así. 
 

___________ 
 
 Deseguido realizáronse as seguintes intervencións: 

* Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expresar: 
-Que os recortes en cultura, educación e sanidade sempre van a ser un atentado 

ás persoas. 
- Que ultimamente o Partido Popular está perxudicando a toda a pobación. 
- Que hai unha diferenza entre os concellos de toda a provincia de A Coruña, e 

parece como se estiveran poñendo nenos de 1ª, nenos de 2ª, veciños de 1ª e de 2ª; o cal 
supón que estea habendo unha diferencia, e tanto dereito ten un neno dun concello 
como o doutro a recibir a cultura. 

- Que a Deputación está facendo uns desprezos enormes, e máis agora que 
subiu os soldos aos asesores, segundo puido ler na prensa; para eso sí hai cartos, pero 
para a cultura, educación e sanidade, non. 

 
* Do Sr. Orois Valiño (do PP) para expresar: 
- Que o grupo político do PP está disposto a apoiar esta moción, pero hai dúas 

facetas que habería que diferenciar: 
1º) Respecto ás subvencións para a contratación de animadores deportivos, ao 

ser o do concello de Arzúa un traballador fixo, non se ten dereito á subvención; sen que 
teña nada que criticar ao traballador que desempeña dito posto de traballo; porque a 
responsabilidade é de quen gobernaba cando se fixo esa contratación con carácter fixo. 

2º) Respecto ás subvencións a escolas e conservatorios de mùsica, considera 
que é unha aberración o que está facendo a Deputación Provincial, non se concibe que 
haxa diferenzas abismais nas subvencións concedidas aos distintos concellos; nós 
primeiro somos arzuanos e despois do Partido Popular e, a quen lle guste, ben e a quen 



lle disguste, tamén. A Deputación está cometendo unha discriminación ao non 
conceder as subvencións de maneira proporcional. 

 
* Da Sra. Varela Duro (do BNG) para ler os tres acordos que contén a moción 

presentada. 
  

* Do Sr. alcalde para explicar: 
- Que 20.000 euros era a cantidade que se viña concedendo para o mantemento 

dos conservatorios de música, e 10.000 euros era a cantidade que se concedía para o 
mantemento das escolas de música, por igual; e o que se propón é que se sigan 
concedendo esas mesmas cantidades a todos os concellos. 

- Que os concellos que non son do Partido Popular sufriron un recorte do 50% e 
nalgúns casos do 80%, mentres que os Concellos que sí son do PP tiveron un recorte do 
1,01%. Arzúa tivo un recorte na subvención do conservatorio de 16.000 euros e algún 
concello veciño de só 48 euros. 

 
* Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para manifestar que estaba de 

acordo coa moción presentada e que non tiña nada mais que engadir. 
 

* Do Sr. Orois Valiño (do PP) para expoñer: 
- Que se é con relación a outros concellos, onde os animadores deportivos están 

en situación semellante, nós non teriamos inconvinte en apoiar esta moción; pero temos 
que distinguir que o que pasa no concello de Arzúa é unha situación especial. 

- Que o que nos parece mal é que persoas que estean na mesma situación 
reciban subvencións diferentes. 

 
 Tras todo o exposto, o Sr. alcalde someteu a votación ordinaria as propostas de 
acordo que contén esta moción. 
 Adoptándose –por unanimidade dos  trece membros asistentes- o acordo de 
solicitar a Deputación Provincial de A Coruña que no outorgamento de axudas aos 
concellos que presentan solicitude dentro da convocatoria de subvencións para 
mentemento de conservatorios e escolas de música e para técnicos deportivos e 
animadores culturais, se teña como criterio xeral: 
 1º) A concesión de axudas de 7.500 euros.- A cada un dos concellos que 
soliciten subvención para a contratación de animadores culturais e técnicos deportivos. 
 2º) A concesión de axudas de 20.000 euros.- A cada un dos concellos que 
soliciten subvención para os conservatorios de música. 
 3º) A concesión de axudas de 10.000 euros.- A cada un dos concellos que 
soliciten subvención para as escolas municipais de música e danza. 
 
 
 
 MOCIÓN 2ª.- Para declarar o 24 de febreiro “Día de Rosalía” no concello 
de Arzúa. 

 
 Xustifica o Sr. alcalde a urxencia de debatir e aprobar no seu caso, agora, esta 
moción polo motivo de que se recibiu antonte, e trátase dunha moción proposta pola 



asociación de escritores en lingua galega, para declarar o día 24 de febreiro como día 
de Rosalía neste concello; e, como posiblemente non haxa outra sesión plenaria 
ordinaria ata o mes de febreiro, non chegariamos a tempo para acordar que se declare 
ese día como día de Rosalía. 
 
 Tras o exposto, o Sr. alcalde someteu a votación ordinaria a urxencia de tratar 
agora sobre esta moción; 
 Adoptándose –por unanimidade dos trece membros asistentes- o acordo de 
considerar xustificada a urxencia; polo que, en consecuencia, procedeuse a pasar o 
debate e votación da moción. 
 
 E así, con carácter previo ao debate desta moción, a voceira do grupo político 
do BNG, Sra. Varela Duro, procedeu a dar lectura de dita moción, cuxo contido é o 
seguinte: 
 “Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua e da literatura 
galegas. A publicación do seu libro Cantares Gallegos, o primeiro escrito 
integramente no noso idioma, desde a vontade firme e inequívoca do seu significado, 
sinala o inicio da restauración do uso escrito do noso idioma e o final de séculos de 
silencio e esquecemento. 
 
 A súa obra é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade. Desde 
o século XIX Rosalía de Castro foi homenaxeada polas galegas e os galegos como 
poeta nacional, pois reclamou a rendención da patria galega e asumiu a voz do seu 
pobo, voz que guiou permanentemente a súa obra e o seu pensamento. Esta 
galeguidade intrínseca dos seus textos, esta comunicación e entendemento permanente 
co seu pobo, ao se dirixir a el no seu idioma propio, foi o que fixo tamén poeta de 
todos os pobos, chegando a formar parte da nómina de escritoras máis destacadas da 
literatura universal de todos os tempos. 
 
 Por todos estes motivos a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria 
para as galegas e os galegos, en especial para as xeracións máis novas que 
colectivamente contribuímos a coeducar, sendo a súa palabra feita poesía ou prosa 
reflexiva un dos procedementos máis eficaces para fomentar o amor á nosa lingua e 
comprender a nosa identidade cultural. 
 
 Por todo isto propoñemos ao Pleno Municipal do Concello de Arzúa o seguinte 
acordo: 
 ● Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía no noso concello. 
 ● Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da 
nosa escritora, que impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso concello o 24 
de febreiro, data recollida oficialmente pola Consellería de Cultura no seu Calendario 
do Libro e da Lectura. 
 ● Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do 
concello na que, o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa 
actividade cultural, teñan o papel protagonista.” 
 
 *Engade a Sra. Varela Duro: 



-Que cada un debe considerar a importancia desta poetisa, a súa labor e 
contribución para asentar o galego como idioma de comunicación entre todos os 
galegos e galegas. 

- Que ese ser que tiña Rosalía de maneira intrínseca é o que nos quixo transmitir 
a todos nós; de maneira que, independientemente doutros criterios, foi unha persoa que 
hai que ter sempre como referente –entre outras figuras destacadas- cada vez que 
falamos da cultura e do idioma galego; pero neste caso centrámonos na persona de 
Rosalía, porque o día 24 de febreiro é o día no que se conmemora o seu nacemento. 

 
_____________ 

 
Seguidamente interviu a Sra. Balado Conde (do Psde G- PSOE) para expresar 

que Rosalia é un referente da cultura galega. 
 
Deseguido interviu o Sr. Orois Valiño (do PP) para expresar: 
- Que Rosalía de Castro posiblemente é a escritora galega máis universal, non 

se pode comparar en esencia con ningún outro, sen desprezar a ninguén. 
- Que en Arzúa hai rúas dedicadas a outros escritores, pero porén non temos 

nada dedicado a Rosalía, e non debería haber pobo en Galicia que non lle tivera unha 
rúa adicada. 

 
Volve a intervir a Sra. Varela Duro (do BNG) para expresar: 
- Que Arzúa non olvidou a Rosalía, porque temos a Biblioteca municipal con 

ese nome, e non nos imos a negar a ponerlle o seu nome a unha rúa, pola súa condición 
de escritora e porque foi defensora dos dereitos das mulleres sendo unha das grandes 
promotoras da igualdade das mulleres e do seus dereitos. 

- Que esta moción tamén lle permite lembrar a un gran profesor seu, como foi 
Carballo Calero, a través do cal coñeceu todos os poemas de Rosalía. 

 
Pregunta a Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE): ¿que tipo de actividades 

serían as que se realizarían para conmemorar o Día de Rosalía de Castro? 
 
Manifesta o Sr.alcalde que irían dirixidas aos escolares, sen detrimento de que 

se fagan outras actividades que sexan compartidas entre nenos e persoas maiores, e 
unha das que se proporían desde a concellería de cultura sería a lectura dunha das súas 
obras, como se fai co Quijote. 

 
Tras todo o exposto, o Sr. alcalde someteu a votación ordinaria as propostas de 

acordo que contén esta moción. 
Adoptándose –por unanimidade dos trece membros asistentes- os seguintes 

acordos: 
Primeiro.- Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía no noso concello. 
 

 Segundo.- Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da 
obra da nosa escritora, que impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso 
concello o 24 de febreiro, data recollida oficialmente pola Consellería de Cultura no 
seu Calendario do Libro e da Lectura. 



 
 Terceiro.- Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado 
do concello na que, o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa 
actividade cultural, teñan o papel protagonista. 

 
 
 
Punto 3º) ROGOS E PREGUNTAS.- 
 
Tras preguntar o Sr. alcalde se se ía a formular algún rogo ou pregunta; sen que 

se formulase ningún. Non se fixo uso deste punto da Orde do día. 
 

 E non habendo máis asuntos de que tratar, de orde do Sr. presidente dáse por 
rematado o acto, levantándose a sesión ás 21.30 horas do indicado día, estendéndose a 
presente acta, que será sometida á consideración dos membros desta Corporación 
Municipal asistentes á próxima sesión. Do que dou fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


