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  En  Arzúa, a 30 de abril de 2014. 
 
  Sendo as 20.15 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 desta sesión: 
 
 

A) PARTE RESOLUTORIA: 
 
 

Punto 1º) LECTURA E 
APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN 
ANTERIOR, CELEBRADA O DÍA 7 DE 
MARZO DE 2014. 

 
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) DESIGNACIÓN DOS PRESIDENTES E VOGAIS QUE 
INTEGRARÁN AS MESAS ELECTORAIS EXISTENTES EN CADA SECCIÓN 
ELETORAL, CON MOTIVO DAS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO EUROPEO 
2014. 
 
 Coñecido o contido dos artigos 25 nº 1 e 26 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de 
xuño, do Réxime Electoral Xeral, así como a modificación realizada pola Lei Orgánica 
2/2011 de 28 de xaneiro. 
 
 Acordouse –por unanimidade dos trece membros asistentes- proceder á 
designación dos presidentes e vogais, titulares e suplentes, que integrarán cada unha 
das oito Mesas Electorais; tomando por base o censo electoral que foi facilitado polo 
Instituto Nacional de Estadística, utilizando para realizar o sorteo o programa 
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informático CONOCE enviado pola Oficina do Censo Electoral, entre as persoas 
censadas na Sección correspondente, que fosen menores de setenta anos e que reúnan 
os requisitos necesarios para ser presidente ou vogal, segundo os casos: 
 
 Sendo o resultado do sorteo realizado o seguinte: 
  
 Sección Primeira: Mesa A 
 Titulares: 
 Presidente: Gonzalo Castro Mouriño 
 1º vogal: María Gloria Meijide Cesar 
 2º vogal: Tamara Andrade Vázquez 
 Suplentes: 
 De presidente: Rafaela Cuesta Fernández 
 De presidente: David García León. 
 De 1º vogal: Guadalupe Mariño Barreiro. 
 De 1º vogal: Joaquin Aller Varela. 
 De 2º vogal: Rosa María Calvo Bautista 
 De 2º vogal: Jesús Manuel Fernández Furelos. 
  
 Sección Primeira: Mesa B 
 Titulares: 
 Presidente: María Josefa Plata Santos 
 1º vogal: Jose Antonio Otero Couselo 
 2º vogal: Ramon Vidal Quintela 
 Suplentes: 
 De presidente: Marilina Ayelen Pampin Basso 
 De presidente: María Yañez Vázquez 
 De 1º vogal: María José Pérez Ferreira 
 De 1º vogal: Alberto Santos Quinteiro 
 De 2º vogal: Lua Belen Pena Otero 
 De 2º vogal: Adrian Rivadulla Taboada. 
 
 Sección Segunda: Mesa A 
 Titulares: 
 Presidente: Sara Gómez Agra 
 1º vogal: Lorena Quintela Rivadulla 
 2º vogal: Debora Sesar Varela 
 Suplentes: 
 De presidente: Rosa María Mendez Pérez 
 De presidente: María Vanesa Taboada López 
 De 1º vogal: Gloria Codesido López 
 De 1º vogal: Natalia Sánchez Vidal 
 De 2º vogal: Ana Vázquez Mato 
 De 2º vogal: Juan María Rodríguez Rodríguez 
 
 Sección Segunda: Mesa B 
 Titulares: 



 Presidente: Daniel Torres Vilela 
 1º vogal: Ana Belen Villar Tojo 
 2º vogal: Iria Carreira Pazos 
 Suplentes: 
 De presidente: María Jesús Costoya Suarez 
 De presidente: Pablo Graña Crego 
 De 1º vogal: Vanesa Pereiro Lata 
 De 1º vogal: José Manuel Parada Maroño 
 De 2º vogal: José Ponte Guerra 
 De 2º vogal: Begoña Vázquez Sánchez 
 
 Sección Terceira: Mesa Única 
 Titulares: 
 Presidente: Josefa Sanguiao Fernández 
 1º vogal: María José Seoane Fente 
 2º vogal: María Sonia Rodríguez Camba 
 Suplentes: 
 De presidente: Arancha Castro Iglesias 
 De presidente: Belen Garea Valiño 
 De 1º vogal: Sandra Mosteiro Felipez 
 De 1º vogal: Rocio Nuñez Varela 
 De 2º vogal Patricia Vilar Agra 
 De 2º vogal: Lydia Castro Vázquez. 
 
 Sección Cuarta: Mesa Única 
 Titulares: 
 Presidente: Xosé Manuel Zapata Pérez 
 1º vogal: Celina López Vilela 
 2º vogal: María Piñeiro Lugo 
 Suplentes: 
 De presidente: Natalia Villar Vázquez 
 De presidente: Miguel Angel Vallo Camba 
 De 1º vogal: Almudena García Vázquez 
 De 1º vogal: Raquel Facorro Souto 
 De 2º vogal: Ana María Liste Leboran 
 De 2º vogal: José Antonio Vilela Peña 
 
 Sección Quinta: Mesa Única 
 Titulares: 
 Presidente: Cristina Rivas Raposo 
 1º vogal: Inmaculada Sánchez Gabete. 
 2º vogal: María Angeles Bendaña Vázquez 
  
 Suplentes: 
 De presidente: María Teresa Aller Conde 
 De presidente: Yolanda Fragio Vázquez 
 De 1º vogal: Diego José Lea Blanco 



 De 1º vogal: Natalia Santos Lamas 
 De 2º vogal: Ana Veiga López 
 De 2º vogal: Ana María Carreira Platas. 
 
 Sección Sétima: Mesa Única 
 Titulares: 
 Presidente: Estela Quintás Fernández 
 1º vogal: Sergio Rodríguez Parrado 
 2º vogal: Asunción Crego Alario 
 Suplentes: 
 De presidente: Laura Carregal Salgueiro 
 De presidente: Salome Estrella Gómez Rama 
 De 1º vogal: Cristina Laya Miguelez 
 De 1º vogal: Montserrat Parga Gallart 
 De 2º vogal: María Soledad Rey Mariñas 
 De 2º vogal: María del Carmen Villar Valiño 
 
 Realizado o sorteo para a designación dos presidentes e vogais que integrarán 
as Mesas Electorais, con motivo das Eleccións ao Parlamento Europeo 2014 do 
vindeiro día 25 de maio de 2014. 
 
 A  Corporación Municipal –por unanimidade dos trece membros asistentes- 
adoptou os seguintes acordos: 
 Primeiro.- Ratificar o resultado do sorteo realizado. 
 
 Segundo.- Para o suposto de que algunha das persoas que resultaron 
designadas, en cada unha das referidas mesas electorais, non poidera ser notificada por 
calquera motivo, para cubrir esa baixa efectuarase un sorteo polo mesmo procedemento 
informático, entre aqueles electores  censados na Sección electoral correspondente, que 
reúnan os requisitos esixidos no artigo 26 nº 2 da Lei Orgánica do Réxime Electoral 
Xeral. 

Delegando expresamente na Xunta de Goberno Local esta competencia, para 
que ese sorteo se realice nunha sesión pública; facendo uso así da previsión contida 
neste sentido na Sentencia do Tribunal Constitucional 161/2013 de 26 de setembro, 
como consecuencia da comunicación (mediante fax) remitida a este Concello pola 
Xunta Electoral Provincial o día 8 de abril de 2014. 

 
 
 
Punto 3º) CONVENIO COLECTIVO PARA O PERSOAL LABORAL AO 

SERVIZO DO CONCELLO DE ARZÚA. 
 
Fai uso da palabra o alcalde para indicar que, como na sesión que celebrou a 

Comisión informativa para Asuntos do Pleno o día 25 do corrente mes, decidiuse  
resolver este asunto na sesión plenaria do día de hoxe, sen emitir outro ditame; vaise a 
proceder agora ao debate do asunto. 

 



Realizándose as seguintes intervencións: 
* Pola Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expoñer: 
- Que desde o Partido Socialista cremos que é moi importante a aprobación dun 

convenio colectivo en calquera concello, e no caso de Arzúa supón un avance para as 
condicións dos traballadores, sendo ademais este un convenio que  foi consensuado 
tamén polos representantes dos sindicatos e polo alcalde, e que non conleva ningunha 
irregularidade con respecto aos orzamentos municipais, posto que se adapta á 
lexislación vixente, e tampouco supón un custo adicional ao Concello. 

- Que desde o Partido Socialista defendemos sempre os dereitos dos 
traballadores; e o persoal laboral xa sufriu bastantes recortes desde o goberno central. 

- Que é a primeira vez que se aproba un convenio colectivo neste Concello; e, 
despois doutros intentos realizados, considera que é moi necesario aprobalo. 

 
* Polo Sr. Orois Valiño (do PP) para expoñer: 
- Que o convenio colectivo é moi importante, pero para ser aprobado polo Pleno 

hai que lelo ben, se nos imos ao artigo 43 -que fala da xornada laboral- podemos ver 
que hai un erro: Dise que a xornada en computo anual son 1.664 horas, e así queda 
disposto na resolución de 28 de decembro de 2012, sendo a xornada laboral de calquera 
empregado público 37 horas e media semanais; pois ben, se lemos este artigo hai unha 
contradición, porque se di que a xornada laboral en réxime ordinario será de 1.554 
horas e entón quedan 110 horas que se reparten da seguinte maneira: 70 horas fóra da 
xornada laboral, para asistencia voluntaria a cursos de formación e 40 horas para 
asistencia a cursos de formación, dentro da xornada laboral; polo tanto xa non hai un 
exceso de 110 horas porque, se falamos da xornada e dicimos que 40 horas serán 
dentro da xornada laboral, resulta que se están regalando 40 horas. 

- Que se nos imos ao artigo 94 da Lei de Réxime Local, establécese que a 
xornada laboral na Administración Local será en cómputo anual a mesma que se fixe 
para os funcionarios da Administración Civil do Estado, e esa previsión non foi 
modificada polo Estatuto Básico do Empregado Público, polo que hai unha 
contradición evidente, e lle gustaría que alguén lle explicase o porqué desta 
contradicción. 

- Que se ese artigo 43 do convenio colectivo o comparamos co artigo 85 e 86 
veñen a dicir o mesmo: que os traballadores diporán anualmente de 40 horas para 
formación, que se computarán dentro da xornada laboral. 

E, como a contradicción é evidente, imonos a abster. 
 
* Polo Sr. alcalde (do BNG) para expoñer: 
- Que o convenio colectivo ten que pasar por distintos trámites: primeiro, a 

aprobación polo Pleno e despois, ten que solicitarse a inscrición na Xunta de Galicia, 
onde se hai algo que non se corresponde coa legalidade advirteno. 

- Que a previsión dos cursos de formación que contén o convenio foi algo que 
acordaron os sindicatos coa patronal, facendo fincapé en que a diferencia de horas  se 
dedicara a formación, por iso se di que esas 40 horas se fagan preferentemente dentro 
da xornada laboral, non que se teñan que facer dentro da xornada, porque actualmente 
moitos dos cursos de formación que organiza a Deputación Provincial ou a Xunta de 
Galicia fanse en horario de mañá. E meter esas horas fora da xornada laboral non sería 
posible, porque os cursos convocanse en horario de todo o día e en horario de mañá. 



- Que lle parece importante que, despois de transcorrido 20 anos desde que se 
ven querendo aprobar un convenio colectivo, non se dilate maís a súa aprobación e 
mandalo á Xunta de Galicia para a súa inscrición; e se, cando o revisen, hai algo que 
non é legal haberá que rectificalo. 

 
* Pola Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expresar: 
- Que ela non vai ser unha traba para que non se aprobe este convenio colectivo, 

que considera tan necesario, será a Xunta de Galicia quen decida se hai erros ou 
algunha irregularidade. 

- Que desde a agrupación socialista non viron cousas estranas neste convenio, e 
o tema das horas de formación existe en todos os convenios, tanto das empresas 
privadas como públicas. 

 
* Polo Sr. Orois Valiño (do PP) para expresar: 
- Que para o grupo político do Partido Popular o erreo está claro, aínda que 

cabe respetar outras interpretacións. 
- Que habería que facer outra pregunta: Se falamos de cursos de formación 

dentro da xornada laboral ¿se está xa establecida a dotación orzamentaria prevista para 
esas horas que están fóra da xornada laboral? 

 
* Polo Sr. alcalde (do BNG) para expresar: 
- Que ao mellor estamos equiparando erro con interpretación. 
- Que está mellor recollido no convenio que como se está realizando na 

actualidade na práctica, porque a xente fai os cursos que considera, sen ter establecido 
un número de horas para iso, mentres que no convenio concrétase cales son as horas 
dedicadas ao traballo e cal é o número de horas que hai que compretar con formación. 

- Que lle parece que é moi importante que os traballadores se vexan obrigados 
polo convenio a completar o horario con formación, case tanto como traballar; e 
considera que se un traballador está unha parte da xornada laboral sen ter traballo, 
mellor emprega ese tempo formándose. 

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

procedería adoptar en relación con este asunto. 
Adopándose –por sete votos a favor (6 do BNG e 1 do PSdeG-PSOE), coa 

abstención dos seis concelleiros do Partido Popular- os seguintes acordos: 
 
Primeiro.- Ratificar o Convenio Colectivo que regula as condicións e relacións 

de traballo para o persoal laboral ao servizo do Concello de Arzúa, que foi subscrito: 
●Polo alcalde, actuando en representación do Concello. 
●Polos membros do Comité de Empresa do Concello de Arzúa, en 

representación do seu persoal laboral, e 
●Polos representantes das organizacións sindicais: CCOO (Comisións 

Obreiras), CIG (Confederación Intersindical Galega) e UXT (Unión Xeral de 
Traballadores). 

 
Segundo.- Dito Convenio colectivo entrará en vigor ao día seguinte da súa 

publicación no Boletín Oficial da Provincia, comprendendo o seu período de vixencia 



ata o 31 de decembro de 2016; e, de non existir denuncia por algunha das partes, 
entenderase prorrogado por anualidades, ata a entrada en vigor do novo Convenio 
colectivo que o substitúa, tras a oportuna negociación. 

Se ben a vixencia daquelas cuestións relativas a materias retributivas e que 
supoñan unha variación da situación anterior á entrada en vigor do Convenio colectivo, 
comenzarán a surtir efectos xunto co exercicio orzamentario do presente ano 2014, con 
data 1 de xaneiro de dito ano. 
 

Terceiro.- Solicitar a inscrición do Convenio colectivo do Concello de Arzúa, 
no Rexistro de Convenios e Acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma 
de Galicia, presentando para iso a solicitude a que se refire o artigo 6 do Real Decreto 
713/2010 de 28 de maio, sobre Rexistro e depòsito de convenios e acordos colectivos 
de traballo cos Anexos previstos nese artigo, presentando tamén a través de medios 
electrónicos a documentación indicada no artigo 7 de dito Real Decreto. E en 
cumprimento igualmente do establecido nos artigos 4 e 5 da Orde de 29 de outubro de 
2010 da Consellería de Traballo e Benestar (publicada o 18 de novembro de 2010). 

 
 
 
Punto 4º) ACORDO REGULADOR PARA O PERSOAL FUNCIONARIO AO 

SERVIZO DO CONCELLO DE ARZÚA. 
 

 Polo alcalde indícase que, como no caso do convenio colectivo do persoal 
laboral, ao propoñer a Comisión informativa para Asuntos do Pleno –na sesión que 
celebrou o día 25 do corrente mes- que este asunto se resolva neste Pleno, vaise 
proceder agora ao seu debate. 

  
 Realizándose as seguintes intervencións: 

 * Pola Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expoñer que, como no caso 
do convenio colectivo do persoal laboral, está a favor de que se aprobe este acordo 
regulador do persoal funcionario despois de que se levan tantos anos queréndoo 
aprobar, porque considera que é beneficioso para o concello e para os funcionarios. 
 

* Polo Sr. Orois Valiño (do PP) para expoñer: 
- Que neste acordo regulador producese o mesmo erro que no convenio 

colectivo do persoal laboral; e quere deixar constancia de que desde o grupo político do 
Partido Popular non estamos en contra da formación, senón todo o contrario. 

- Que hai outras cuestións, como a consolidación de emprego, e considera que 
primeiro habería que aprobar unha Relación de Postos de Traballo, e ver cales son os 
postos que realmente son necesarios no Concello, e despois pasar á aprobación do 
convenio; póren aquí vaise facer ao revés, por unhas présas que non sabe a que se 
deben. 

- Que, cando consideremos que pode haber  un prexuízo para os traballadores, 
estaremos en contra de que poidan ser prexudicados; pero cando consideremos que 
pode haber un prexuízo para a Administración, estaremos na súa defensa. 

- Que hai erros no acordo regulador que están claramente definidos, e por iso o 
grupo político do Partido Popular vaise abster. 



 
* Polo Sr. alcalde para expoñer: 
- Que, tanto no convenio colectivo do persoal laboral como no acordo 

regulador, non se empezou desde cero, pero -aínda que cada alcalde retomouno desde 
un punto de partida- nunca se aprobaron. 

- Que considera que un convenio colectivo é importante en calquera empresa e 
tamén para os traballadores; e cre que o normal é que se retome o convenio ou o acordo 
regulador desde onde se deixara anteriormente, adecuando o que proceda. 
 - Que lle parece que non se está aprobando nada precipitadamente nin nada 
distinto a o que conteñen os convenios doutros concellos. 
 - Que o primeiro que se fixo foi comparar o convenio colectivo e o acordo 
regulador, cos que teñen aprobados outros Concellos, e son moi  poucas as diferencias. 
 - Que presa en aprobar os convenios non ai, todo o contrario, pero canto máis 
voltas se lles dea nunca se aprobarán, porque son 65 traballadores os que hai que poñer 
de acordo, e hai que aproveitar o momento en que as partes intervintes teñen intención 
de aprobalo, e neste caso non ve que súa aprobación supoña un perxuizo para o 
Concello. 
 - Que hai cousas que na práctica estánse facendo dunha maneira, porque vense 
facendo así sen saber porque desde hai máis de vinte anos, e supoñen problemas, polo 
que canto antes estean reguladas mellor; así cada parte  terase que ciñir ao que hai e  
poderase poñer freno aos conflictos que xurden con algúns traballadores, como no tema 
de vacacións ou o tema de quen ten que traballar os sábados. 
 
 * Pola Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expoñer que lle parece 
convinte que se aprobe este acordo regulador, porque foi consensuado; e, aínda que 
considera que non ten ningún erro, se o tivera será a Xunta de Galicia quen o aprecie. 

 
* Polo Sr. Orois Valiño (do PP) para expoñer: 
- Que na Administración Xeral do Estado os funcionarios e o persoal laboral 

traballan un sábado pola mañá de cada tres; e aquí resulta que ao persoal que ven a 
traballar o sábado se lle da libre esas horas pola mañá o luns, ou pode acumular esas 
horas para ter días libres; o cal é un despropósito. 

- Que temos que defender ao Concello de Arzúa e cre que se defendería mellor 
con outro tipo de convenio colectivo e acordo regulador, establecendo a xornada legal e 
deixando os cursos de formación establecidos, garantindo a formación, pero cumprindo  
o persoal a xornada laboral, vindo a traballar  un sábado de cada tres,  computando a 
xornada do sábado cun índice corrector que por festivos é un 75%. 

- Que nós temos que dicir os erros que contén o convenio colectivo e o acordo 
regulador, e dicir que outras posibilidades habería sen prexudicar ao traballador, pero 
non se nos preguntou nada; porque para un traballador o vir traballar un sábado cada 
tres é soamente unha cuestión de costume. 

 
*Polo Sr. alcalde para expresar: 
- Que, tanto o convenio colectivo como o acordo regulador, conlevan unha 

negociación e llegar a un  acordo, e hai cousas moito máis importantes no convenio 
colectivo e no acordo regulador que aquelas das que estamos falando, e que non causan 
problema. 



- Que está moi en contra da mentalidade empresarial que hai neste país, porque 
o de que –cantas máis horas pasas no traballo- máis traballas e mellor lle vai a ir a 
empresa, é absolutamente falso; prefiere ter a traballadores  adicados á formación, que 
abrindo a boca sen facer nada. 

- Que está a favor das horas de formación, porque agora todo esta cambiando a 
nivel de novas tecnoloxías e lexislación. 

 
Tras todo o exposto, o Sr. alcalde someteu a votación ordinaria os tres puntos 

que procedería adoptar en relación con este asunto. 
Adoptándose –por sete votos a favor (6 do BNG e 1 do PSdeG-PSOE), coa 

abstención dos seis concelleiros do Partido Popular- os seguintes acordos: 
 
Primeiro.- Ratificar o Acordo regulador das condicións e relacións de traballo 

para o persoal funcionario ao servizo do Concello de Arzúa, que foi subscrito: 
-Polo alcalde, actuando en representación do Concello. 
-Polo delegado do persoal funcionario. 
-Polos representantes das organizacións sindicais: CCOO (Comisións Obreiras), 

CIG (Confederación Intersindical Galega) e UXT (Unión Xeral de Traballadores). 
 

Segundo.- Dito Acordo regulador entrará en vigor ao día seguinte da súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia, comprendendo o seu período de vixencia 
ata o 31 de decembro de 2016; e, de non existir denuncia por algunha das partes, 
entenderase prorrogado por anualidades, ata a entrada en vigor do novo Acordo 
regulador que o substitúa, tras a oportuna negociación. 

Se ben a vixencia daquelas cuestións relativas a materias retributivas e que 
supoñan unha variación da situación anterior á entrada en vigor do Acordo regulador, 
comenzarán a surtir efectos xunto co exercicio orzamentario do presente ano 2014, con 
data 1 de xaneiro de dito ano. 

 
Terceiro.- Solicitar a inscrición do Acordo regulador das condicións e relacións 

de traballo para o persoal funcionario ao servizo do Concello de Arzúa, no Rexistro de 
Convenios e Acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, 
presentando para iso a solicitude a que se refire o artigo 6 do Real Decreto 713/2010 de 
28 de maio, sobre Rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, 
cos Anexos previstos nese artigo, presentando tamén a través de medios electrónicos a 
documentación indicada no artigo 7 de dito Real Decreto. E no cumprimento 
igualmente do establecio nos artigos 4 e 5 da Orde de 29 de outubro de 2010 da 
Consellería de Traballo e Benestar (publicada o 18 de novembro de 2010). 

 
 
 

 Punto 5º) PLAN DTC 93 UNHA DEPUTACIÓN PARA TODOS OS 
CONCELLOS. 

 
A requerimento do alcalde, o secretario dou lectura do ditame que, en relación 

con este asunto, emitiu a Comisión informativa para Asuntos do Pleno, na sesión 
celebrada o día 25 de abril de 2014; no seguinte sentido: 



 
“Polo secretario infórmase: 
a) Que, con data 20 de decembro de 2013, a Deputación Provincial aprobou as 

Bases reguladoras de dito Plan, asignando a este Concello como consecuencia da 
aplicación dos criterios de reparto unha cantidade de 247.100,67 euros, cuxas bases 
foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia do día 9 de xaneiro de 2014. 

b) Que, posteriormente, o día 4 de marzo de 2014 recibiuse neste Concello un 
escrito do Presidente da Deputación Provincial, no que se indicaban as condicións que 
deberían reunir os proxectos técnicos a incluír no Plan DTC 93, achegando con dito 
escrito as bases anteriores modificadas, por razón da súa adaptación á Disposición 
Adicional 16ª da Lei de Facendas Locais. 

c) Que en ditas bases figura incluido como Anexo I o modelo de acordo que debe 
adoptar o Pleno de cada Concello para participar no Plan DTC 93. 

d) Que as obras que se pretenden incluír en dito plan son as que figuran detalladas 
nos proxectos técnicos que deseguido se indican, polos orzamentos totais que se 
detallan: 
 1.- “Reparación do pavimento da estrada vella en Boente-Castañeda”, por un 
orzamento total de 30.255,41 euros (sendo a aportación provincial 28.182,15 euros e 
2.073,26 euros a aportación municipal). 
 2.- “Reparación de camiño de San Miguel-Maroxo-Pastoriza e outro”, por un 
orzamento toal de 42.615,95 euros (sendo 39.206,67 euros a aportación provincial e 
3.409,28 euros a aportación municipal). 
 3.- “Reparación de camiño en A Riba Abruñedo (Villadavil)”, por un 
orzamento total de 36.543,06 euros (que coincide coa aportación provincial) 
 4.- “Reparación de camiño en Outeiro, Bosende (Santa María)”, por un 
orzamento total de 34.144,36 euros (sendo 31.924,98 euros a aportación provincial e 
2.219,38 euros de aportación municipal). 

 5.- “Reparación da rede de abastecemento en Outeiro e outro”, por un 
orzamento toal de 31.622,95 euros (que coincide coa aportación provincial). 
 6.- “Rehabilitación do local en Pantiñobre”, por un orzamento total de 
30.815,30 euros (que coincide coa aportación provincial). 
 

Sendo elaborados os cinco primeiros proxectos técnicos citados polo enxeñeiro de 
Caminos don Julio Rojo Martínez, con data abril de 2014, nos cales s preve un prazo 
de execución de seis meses; mentres que o proxecto técnico referido á sexta obra foi 
eleaborado polo arquitecto técnico municipal don Luis Fole Barrio, con data abril de 
2014, no cal se prevé un prazo de execución de tres meses. 
 

e) Que tamén se pretende financiar parcialmente, a través do Plan DTC 93, a obra 
nomeada “Instalación de bombeo na rede de saneamento do núcleo urbano”, incluida 
no programa de investimento e promoción económica 2013 da Deputación Provincial, 
para cuxa execución concedeuse unha subvención a este Concello por importe de 
10.982,88 euros; cuxa obra foi adxudicada á empresa CONSTRUCCIONES 
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, S.L., pola Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 
día 3 de abril de 2014 polo prezo de 59.788,43 euros, sendo de 64.987,43 euros o 
orzamento total previsto no proxecto técnico elaborado polo enxeñeiro de camiños don 



Pablo Blanco Ferreiro, con data xaneiro de 2013, en cuxo proxecto técnico prevese un 
prazo de execución de tres meses. 

 
Deseguido interviu a Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expoñer que está 

de acordo coa inclusión das obras indicadas no Plan DTC 93, posto que tales obras 
foron consensuadas. 

 
E tamén interviu o concelleiro do grupo político do Partido Popular Sr. Lodeiro 

Regueiro, para expresar que os tres concelleiros de dito grupo presentes nesta sesión 
vanse abster e pronunciaranse na sesión do Pleno, porque non poideron examinar a 
documentación correspondente a este asunto. 

 
Tras todo o exposto, a Presidenta desta Comisión informativa, Sra. Varela Duro 

(do BNG), someteu a votación ordinaria a inclusión das sete obras indicadas no “Plan 
DTC 93 Unha Deputación para todos os concellos”, para conseguir a financiación de 
tales obras pola Deputación Provincial polos importes desglosados que totalizan os 
247.100,66 euros asignados a este Concello (28.182,15 euros, 39.206,67 euros, 
36.543,06 euros, 31.924,98 euros, 31.622,95 euros, 30.815,30 euros e 48.805,55 
euros). 
 Adoptándose –por catro votos a favor (3 do BNG e 1 do PSdeG-PSOE), coa 
abstención dos tres concelleiros do PP- o acordo de propoñer ao Pleno a participación 
deste Concello en dito plan nos termos que quedaron indicados.” 
 

___________ 
  
 Deseguido realizáronse as seguintes intervencións: 

* Pola Sra. Balado Conde (do PS de G-PSOE) para expresar que as obras que 
quedaron indicadas non foron consensuadas, pero é consciente de que estas obras foron 
solicitadas en reiteradas ocasións polos veciños, e se refiren a pistas que están bastante 
deterioradas; ainda que tamén hai outras pistas que están deterioradas. 

 
* Polo Sr. Orois Valiño (do PP) para expresar que se alguén pensa que non se  

incluiron neste plan outras obras que tamén son necesarias, pídelle disculpas; porque 
podemos equivocarnos ou acertar, pero hai que escoller unhas antes que outras. 

 
* Polo Sr. alcalde (do BNG): 
- Que ten que aclarar que a obra nomeada “Instalación de bombeo na rede de 

saneamento do núcleo urbano”, que foi adxudicada xa á empresa 
CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, S.L., polo prezo de 59.788,43 
euros (e que se podía executar  sen aportación municipal, ao obter unha subvención de 
10.982,88 euros, como consecuencia da súa inclusión tamén no programa de 
investimento e promoción económica 2013 da Deputación Provincial, para cuxa obra 
se previra unha aportación provincial con cargo ao DTC 93 polo importe restante de 
48.805,55 euros), tense que cambiar por outra; porque pese a que nun principio 
dixéronnos que se podía incluír neste plan, sempre que estivera adxudicada e a 
subvención concedida non superase o 100% do seu importe, agora informaronos desde 
a Deputación Provincial que non se pode incluír neste plan, polo que antes de perder os 



cartos da aportación provincial decidiuse cambiala por outra, que se denomina 
“Reparación pavimento das rúas Fonte Fraga e San Salvador”, por un orzamento total 
de 48.805,55 euros. 

- Que seguimos na mesma tónica que levamos desde o principio desta 
lexislatura, consistente en que non se fan as obras por motivos electorais, senón tendo 
en conta as peticións dos veciños e tamén valorando a urxencia desas obras. E proba de 
que non se fan as obras por motivos electorais é que se incluíu o abastecemento de 
auga en Outeiro (na parroquia de Santa María), que vai a beneficiar a só 4 ou 5 veciños, 
porque non poden estar a estas alturas sen auga. 

 
Tras todo o exposto, e coñecido o modelo de acordo que debe adoptar cada 

Concello para participar no Plan DTC 93, o cal figura incluido no Anexo I das Bases 
que regulan dito plan. 

 
Polo Sr. alcalde someteronse a votación ordinaria os puntos que figuran nese 

modelo de acordo adaptado a este Concello. 
Adoptándose –por unanimidade dos trece membros asistentes que integran esta 

Corporación Municipal- os seguintes acordos: 
 

Primeiro.- Participar no “Plan DTC 93 Unha deputación para todos os 
concellos” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na 
súa totalidade, e solicitar a aplicación da subvención asignada a este concello, para 
contribuír á financiación da execución das seguintes obras: 
  
DENOMINACIÓN ORZAMENTO 

TOTAL 
ACHEGA 

MUNICIPAL 
ACHEGA 

PROVINCIAL 
1. Reparación pavimento Estrada Vella 
Boente-Castañeda 

30.255,41 2.073,26 28.182,15 

2. Reparación camiño San Miguel-
Maroxo-Pastoriza e outro 

42.615,95 3.409,28 39.206,67 

3. Reparación camiño A Riba Abruñedo  
(Villadavil) 

36.543,06  36.543,06 

4. Reparación camiño Outeiro Bosende 
(Sta. María) 

34.144,36 2.219,38 31.924,98 

5. Reparación rede abastecemento 
Outeiro e outro 

31.622,95  31.622,95 

6. Reparación pavimento das rúas Fonte 
Fraga e San Salvador 

48.805,54  48.805,54 

7. Rehabilitación Local en Pantiñobre 30.815,30  30.815,30 
TOTAL 254.802,57 7.701,92 247.100,65 

 
 E aprobar os correspondentes proxectos técnicos, que foron elaborados polos 
seguintes técnicos: 
 a) Para as obras indicadas cos números 1 ao 6.- Polo enxeñeiro de camiños don 
Julio Rojo Martínez, con data abril de 2014, en cuxos proxectos técnicos prevese un 
prazo de execución de 6 meses. 



 b) Para a obra indicada co número 7.- Polo arquitecto técnico municipal don 
Luis Fole Barrio, con data abril de 2014, en cuxo proxecto técnico prevese un prazo de 
execución de 3 meses. 
 

C) RESUMO 
 

 DEPUTACION CONCELLO OUTRAS 
ACHEGAS 

ORZAMENTO 
TOTAL 

Subtotal obras 247.100,65 7.701,92 0 254.802,57 
Total 247.100,65 7.701,92 0 254.802,57 

 
Segundo.- Declarar que o concello conta cos terreos, autorizacións e 

concesións necesarias para a execución das obras que quedaron indicadas. 
 
Terceiro.- Para o financiamento do importe da achega municipal, este concello 

comprométese a incluír no orzamento municipal correspondente, crédito dabondo para 
o seu financiamento. 

 
Cuarto.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha 

subvención doutras administracións públicas para o financiamento das obras  que 
queadaron indicadas, que serán financiadas na forma que quedou prevista no cadro que 
figura no punto primeiro deste acordo. 

 
Quinto.- Autorizar 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. 

 
 
 

Punto 6º) CONVENIO DE COLABORACIÓN MARCO PARA A XESTIÓN 
COMPARTIDA DA PROMOCIÓN TURÍSTICA CONXUNTA DOS CONCELLOS 
DA ÁREA DE SANTIAGO. 

 
Polo secretario dáse lectura do ditame que, en relación con este asunto, emitiu a 

Comisión informativa para Asuntos do Pleno, na sesión celebrada o día 25 de abril de 
2014; no seguinte sentido: 

 
 “Intervén a concelleira do BNG, Sra. Castro Vallo, para expoñer: 
 - Que este convenio saíu do Concello de Santiago e a pretensión é facer unha 

páxina conxunta a toda a zona, para promocionar o turismo, recollendo nesa páxina 
os recursos que ten cada Concello. 

 -Que os Concellos incluidos neste convenio son A Estrada, Boqueixon, Lalín, 
Melide, Padrón, Oroso, O Pino, Rois, Santiago, Silleda, Touro, Trazo, Val do Dubra, 
Vedra, Vila de Cruces e Arzúa. 

 - Que, nun principio, o Concello de Teo tamén estaba incluido no ámbito deste 
convenio, pero despois decidiu quedar excluido. 



 - Que todo o que sexa promocionar o turismo considerao conveniente, pero iso 
esixenos unha aportación económica, que no caso de Arzúa sería de 2.216,25 euros 
anuais, tal como se pode comprobar no Anexo I do convenio; e supón que despois 
haberá algún tipo de axuda para financiar esta aportación. 

 - Que o convenio ten que ser aprobado polo Pleno do Concello co voto 
favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación Local, e 
no mesmo acordo habilitar ao alcalde para que poida asinar o convenio. 

 - Que cando nos chegou o convenio, enviouse unha carta a todo o sector da 
hostelería, explicando o contido do convenio, para que aquel que se quixera inscribir 
na área de Santiago o fixera; despois enviouse outro escrito para que viñeran a unha 
reunión en Santiago, pero non se pode obrigar a ninguén a inscribirse. 
 - Que a través deste convenio de colaboración producirase unha promoción 
conxunta do turismo, que considera que beneficia a todos. 

 
 Mostrando a súa conformidade todos os asistentes coa suscrición deste 

convenio. 
 Tras ser sometido o asunto a votación ordinaria, adoptouse –por unanimidade 

dos sete membros asistentes (3 do BNG, 3 do PP e 1 do PSdeG-PSOE)- o acordo de 
propoñer ao Pleno do Concello a aprobación do referido convenio.” 

 
_________ 

 
Deseguido realizáronse as seguintes intervencións: 
* Pola Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expoñer que lle parece 

intereseantísimo este tipo de convenios, porque reactivan a actividade comercial no 
concello. 

 
* Polo Sr. Orois Valiño (do PP) para expoñer que está totalmente de acordo con 

este convenio, e parécelle importante que haxa unión para sacar adiante o comercio e 
aos traballadores; e o custo é moi baixo para o que se pode ofrecer. 

 
* Pola Sra. Varela Duro (do BNG) para expoñer: 
- Que hai que defender as cuestións básicas de riqueza que temos, e facer unha 

boa oferta turística para que haxa unha dinamización da zona, e poida ser positivo e 
produtivo para os veciños. 

-Que estamos a favor de todo o que estea en relación con fomentar e dar a 
coñecer nosa realidade cultural, socioeconómica, etc. 

 
Coñecido que, do contido das cláusulas do convenio, dedúcese: 
a) Que o obxecto deste convenio é fixar as principais liñas de colaboración, así 

como a coordinación, dirección, xestión, financiación, organización e funcionamento 
da promoción turística conxunta, a realizar de forma compartida entre os concellos de 
A Estrada, Arzúa, Boqueixón, Lalín, Melide, Padrón, Oroso, O Pino, Rois, Santiago, 
Silleda, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra e Vila de Cruces. 

b) Que a xestión do obxecto do convenio será realizada polo concello de 
Santiago, a través da sociedade pública municipal “Información e Comunicación Local, 
S.A.”. 



c) Que os obxectivos da colaboración interadministrativa se concretan nas 
seguintes medidas: 

-Posibilitar na actual situación de crise económica a promoción turístico-
económica dos concellos asinantes. 

-Realizar unha promoción turístico- económica de forma eficaz e eficiente. 
-Minorar os custos antieconómicos da promoción turística illada. 
-Ofrecer unha lectura territorial conxunta e coherente, máis aló dos límites 

municipais, imperceptibles para o turista. 
-Dar resposta ás necesidades de promoción turística mediante unha axeitada 

planificación previa. 
-Valorizar os recursos dispoñibles e optimizar os recursos preexistentes. 
d) Que os plenos dos concellos que pretenden colaborar deberán proceder no 

prazo máximo de dous meses, a aprobar o correspondente Catálogo de Condicións da 
promoción turística conxunta, que lles propoña a Comisión Mixta. 

e) Que os concellos comprometense a garantir un financiamento suficiente e 
estable para un eficaz funcionamento da promoción turística conxunta; para o cal 
habilitarán as aplicacións orzamentarias necesarias, que serán certificadas no prazo de 
dous meses desde o inicio de cada exercicio.  

Fixando os concellos asinantes o orzamento conxunto para o exercicio 2014 en 
45.000 euros; mentres que nos exercicios sucesivos o orzamento conxunto non poderá 
superar nun 20% o fixado para o exercicio anterior. 

f) Que o reparto será de acordo co resultado da porcentaxe resultante de aplicar 
a media ponderada dos catro seguintes elementos: poboación, superficie, último 
orzamento municipal aprobado en Pleno e prazas turísticas (capacidade aloxativa), 
calculados sobre as últimas cifras oficiais anteriores á do ano de aplicación. 

Figurando no Anexo I do convenio o cadro de reparto correspondente ao 
exercicio 2014; a través do cual corresponde  ao Concello de Arzúa unha aportación de 
2.216,25 euros. 

g) Que os concellos deberán transferir, nun prazo non superior a dous meses      
–dende o comezo do exercicio orzamentario- a cantidade que lle corresponda, ao 
concello que realiza a xestión ordinaria que deberá elaborar unha conta xustificativa, 
composta cando menos de: memoria xustificativa e económica, copia das facturas e 
demais gastos, informe de intervención do cumprimento da finalidade e certificado do 
secretario da relación de gastos e declaración de axudas, procedéndose ao reintegro en 
caso contrario. 

h) Que o convenio entrará en vigor o día da súa sinatura, e estenderá a súa 
vixencia ata o día 31 de decembro de 2016. 

 
Tras o exposto, o Sr. alcalde someteu a votación ordinaria a aprobación de dito 

convenio. 
Adoptándose –por unanimidade dos trece membros asistentes que integran esta 

Corporación Local- os siguientes acordos: 
Primeiro.- Aprobar o convenio de colaboración marco que quedou descrito, 

para a xestión compartida da promoción turística conxunta dos concellos da área de 
Santiago. 

 



Segundo.- Ratificar as cláusulas que contén dito convenio, nos termos en que 
figuran redactadas. 

 
Terceiro.- Facultar ao Sr. alcalde para que poida actuar en nome e 

representación do Concello na sinatura do mencionado convenio. 
 
 
 

Punto 7º) MOCIÓN PRESENTADA POLA CONCELLEIRA DO PSDEG-
PSOE, SRA. BALADO CONDE, SOBRE A SUPRESIÓN DOS PARTIDOS 
XUDICIAIS EXISTENTES EN GALICIA (PRESENTADA NO REXISTRO XERAL 
DO CONCELLO O DÍA 14 DE ABRIL DE 2014 AO NÚMERO 1.108). 

 
Polo secretario dáse lectura do ditame que, en relación con este asunto, emitiu a 

Comisión informativa para Asuntos do Pleno, na sesión celebrada o día 25 de abril de 
2014; no seguinte sentido: 

 
“Coñecido polos asistentes a esta comisión que o contido de dita moción é o 

seguinte: 
“O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear un único tribunal 
de instancia provincial, fronte a proposta do anterior Goberno de que se crearan en 
cada partido xudicial. En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 
xudiciais, e na provincia da Coruña 13 dos 14 que ten hoxe. Trátase dunha fonda 
alteración do funcionamento da xustiza, da accesibilidade dos cidadáns e dos custos 
asociados, ademais de privar a moitos concellos dunha importante fonte de ingresos 
indirectos. 

 
O Goberno popular, no seu propósito de facer unha xustiza para poucos, paralizou 

os procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da nova oficina 
xudicial e de creación de prazas, pretende privatizar o Rexistro Civil e agora proponse 
tamén a desaparición dos partidos xudiciais e a concentración da actividade 
xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Ribeira, Santiago ou 
Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 
Así o Goberno de Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa a labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei de taxas, 
disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos recursos. Agora a 
supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de desprazamento. Fica 
esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o acceso a unha tutela xudicial 
efectiva, como garante o artigo 24 nº 1 da Constitución española. 

 
Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das cidadás, 

porque desaparece o partido xudicial de Arzúa, que comprende os concellos de Arzúa, 
Boimorto, Melide, O Pino, Santiso, Toques, e Touro. 

 



En consecuencia, o grupo municipal socialista a través da súa voceira Begoña 
Balado Conde, presenta a seguinte moción para o seu debate e aprobación no Pleno: 

1.Trasladar á Xunta de Galicia e ao Goberno de España o rexeitamento da 
proposta de supresión de partidos xudiciais. 
     2.Esixir o mantemento do partido xudicial de Arzúa que comprende os Concellos de 
Arzúa, Boimorto, Melide, O Pino, Santiso, Toques e Touro.” 

 
*Explica a Sra.Balado Conde (do PSdeG-PSOE): 
- Que lle parece unha auténtica aberración o que esta facendo o Partido Popular 

co tema da xustiza, porque estan alonxando a xustiza da xente, e vai quedar unha 
xustiza para ricos e outra para pobres. 

- Que, para unha persoa que viva na zona rural, ir A Coruña ao xulgado será unha 
tortura, e tamén supón un perxuízo para os avogados e procuradores con despacho 
aberto nas zonas onde están os partidos xudiciais, porque unha persoa non vai 
contratar un avogado de Arzúa ao cal teríalle que pagar os gastos por razón dos 
desprazamentos ata o xulgado en A Coruña. 

- Que isto vai perxudicar tamén á economía de Arzúa. 
- Que este anteproxecto do PP pode estar aprobado antes do verán. 
 
*Indica o Sr. Lodeiro Regueiro (do PP): que está lei e unha lei de Gallardón non do 

Partido Popular, polo tanto están en contra de que saquen de Arzúa o Xulgado e de 
calquera pobo de Galicia. 

 
*Manifesta a Sra. Varela Duro (do BNG) que a moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, que vai no punto seguinte, vai estar na mesma liña que a 
presentada pola Sra. Balado Conde; aínda que un pouco máis matizada. 

 
Polo que sometidas a votación ordinaria as propostas de acordo que contén a 

moción presentada pola Sra. Balado Conde; 
Adoptouse –por unanimidade dos sete membros asistentes (3 do BNG, 3 do PP e 1 

do PSdeG-PSOE)- o acordo propoñer ao Pleno a suscrición e ratificación de dita 
moción.” 

 
__________ 

 
Seguidamente o Sr. alcalde abriu unha rolda de intervencións; e concedido o 

uso da palabra a Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) esta pasou ler dita moción; cuxo 
contido é o que quedou recollido no ditame da comisión informativa para Asuntos do 
Pleno. 

 
Deseguido a Sra. Balado Conde expuxo: 
-Que é bastante traumático para Arzúa que desapareza o xulgado, o goberno do 

Partido Popular vén anunciando a desaparición dos partidos xudiciais e a súa 
concentración nas capitais de provincia; o cal vai a afectar a 43 partidos xudiciais, 
incluido o de Arzúa. 

- Que a desaparición do partido xudicial de Arzúa non vai a afectar só á 
actividade local desta vila, senón tamén a funcionarios, avogados, procuradores e de 
maneira moi especial aos veciños porque teranse que desprazar ata A Coruña. 



- Que as persoas de Arzúa van a ter máis problemas para acceder á xustiza; ao 
que hai que engadir a modificación das taxas xudiciais ou a reforma dos Rexistros 
Civís. 

- Que, como consecuencia da proposta da Executiva Provincial de A Coruña, 
polos compañeiros do PSdeG-PSOE das vilas onde radican os xulgados estase 
realizando unha recollida de sinaturas en todos os Concellos afectados; e, se o Partido 
Socialista de Arzúa non o fixo ata agora, foi porque pensa que deberíamos prescindir 
do símbolo político e facelo todos os grupos políticos conxuntamente desde o Concello. 

Polo que propón agora que, se todos estamos de acordo, redactemos un texto 
para a recollida de sinaturas, que quedaría depositado nos establecementos comerciais 
de Arzúa, e nos do resto de municipios da comarca que tamén están afectados, para que 
a xente poida realizar a súa sinatura de adhesión, co fin de intentar facer máis forza 
entre todos. 

 
* Polo Sr. Orois Valiño (do PP) para expoñer: 

 - Que estamos en contra da supresión dos partidos xudiciais, e sobre todo en 
Galicia onde a dispersión geográfica é tan grande. 
 - Que hai un reproche que ten que facer ao grupo político do Partido Socialista e 
ao do Bloque Nacionalista Galego, e é que non se invitase ao grupo político do Partido 
Popular para participar tamén nunha moción conxunta. 
 - Que nós non temos que comulgar con todo o que diga o Goberno Central e o 
Goberno da Xunta de Galicia; consideramos que non se di a verdade cando se di que a 
reforma ten o apoio da Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia non mostrou o 
apoio nin o vai a mostrar. Esperamos que este sexa só un proxecto e non se leve a cabo, 
xa que preferiría que o Partido Popular perdera as eleccións xerais a que se aprobase 
esta modificación. Trátase dunha medida do Ministro de Xustiza, e erra tanto no 
diagnóstico, como no tratamento; polo tanto non estamos de acordo. 
 - Que o seguinte punto da Orde do día refirese a outra moción do BNG sobre o 
mesmo tema, aínda que pensamos que é máis completa, xa que ten un argumentario 
máis rico que ao do PSdeG-PSOE; sen que iso queira dicir que non estamos de acordo 
coa moción do grupo socialista. 
 - Que ambas mocións deberían unificarse; nós estaríamos encantados de 
participar na redacción dunha moción conxunta, pero non se nos chamou. 
 - Que, se fala de achegar a xustiza ao cidadán, o que non se pode facer agora é 
tratar de alonxala e poñer pedras no camiño ao cidadán, e o que tampouco se pode facer 
é que a Administración aforre diñeiro a costa do cidadán, porque se se lle quita cartos 
xenérase pobreza. 
 - Que desde o grupo político do Partido Popular estamos en contra da 
modificación que se pretende facer en relación coa supresión dos partidos xudiciais; e 
espera que non se leve a cabo. 
 

*Polo Sr. alcalde (do BNG) para expoñer: 
-Que quere aclarar que a Sra. Balado Conde presentou a moción no Rexistro 

Xeral do Concello, antes que ninguén; despois chegou unha moción do BNG ao 
concello e  incluimola tamén na orde do día da sesión da comisión informativa; pero 
non houbo ningún consenso. 



- Que na mañá do día de hoxe, como había dous mocións sobre o mesmo tema, 
decidiu unificalas nunha. 

 
*Pola Sra. Varela Duro (do BNG) para expoñer: 
- Que considera que esta reforma é de gran calado e moi negativa para a 

cidadanía, porque retrasa a xustiza, multiplica gastos, alonxa ao cidadán de 
Administración de Xustiza; é cortar dunha maneira moi drástica un servizo á cidadanía. 

- Que aos avogados e procuradores de Arzúa tamén lles vai perxudicar, porque 
se un veciño ten que levar un avogado de Arzúa serálle máis caro que levar un avogado 
de A Coruña ou Santiago. 

- Que incluso os propios funcionarios dos xulgados non son moi conscientes do 
que lles vai supoñer esta reforma; pero entende que nos debemos mirar polos veciños, 
que son os que realmente van saír prexudicados. 

- Que a petición que fai o Partido Socialista parécelle moi interesante, porque 
desa forma vaise a ver a sensibilidade que poida ter unha poboación con respecto a este  
tema, porque teñen a oportunidade de manifestar a negatividade que poida ter esta 
reforma. 

- Que hai que apelar ao sentido común e defender de maneira conxunta esta 
situación, porque se trata dun servizo que hai que intentar manter; polo que o grupo 
político do BNG apoia a petición feita polo grupo político do PSdeG-PSOE de 
recollida de sinaturas. 

 
*Pola Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expoñer: 
- Que desde o Partido Socialista estanse recollendo sinaturas nos municipios 

onde hai xulgados, pero só eles pola súa conta, e considera que se debería facer entre 
todos os grupos políticos; e deixar o texto desa recollida de sinaturas en todos os locais 
comerciais, cafeterías, e incluso nos bares que hai nas aldeas, e tamén da comarca. 

-Que a xente de Arzúa ten que ser consciente de que a desaparición do xulgado 
é un agravio, e debe colaborar toda. 

 
*Polo Sr. alcalde para expresar: 
- Que os veciños e veciñas son os prexudicados, pero dende logo a xente do 

gremio da xustiza tamén é prexudicada. 
- Que como o seguinte punto da Orde do día sería a moción que presentou o 

grupo político do Bloque Nacionalista Galego, tamén sobre a supresión dos 
partidos xudiciais, a voceira de dito grupo vai ler agora como quedaría redactada 
unha MOCION RESULTANTE DA FUSIÓN DE AMBAS MOCIÓNS  

 
*Intervén a Sra. Varela Duro (do BNG) pasa a ler dita moción conxunta, cuxo 

texto é o seguinte: 
 

“O Goberno Central vén de anunciar a través do  Anteproxecto de lei de reforma do 
poder xudicial a supresión dos partidos xudiciais existentes en Galicia, para concentrar aos 
xuíces nas capitais provinciais e crear un único tribunal de instancia provincial. En Galicia esa 
medida suporá a desaparición de 43 partidos xudiciais e na provincia da Coruña 13 dos 14 que 
ten hoxe. Esta medida reforza o proceso recentralizador emprendido polo Partido Popular, ao 
apostar por unha reestruturación dos órganos xudiciais que non ten en conta a diversa realidade 



territorial, senón que se inspira nunha uniformización da planta xudicial que irá en detrimento 
dun servizo de xustiza de proximidade á cidadanía. Trátase dunha fonda alteración do 
funcionamento da xustiza, da accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados, ademais de 
privar a moitos concellos dunha importante fonte de ingresos indirectos.  

O Goberno Popular, no seu propósito de facer unha xustiza para poucos, paralizou os procesos 
de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da nova oficina xudicial e de creación 
de prazas, pretende privatizar o Rexistro Civil e agora propón tamén a desaparición dos partidos 
xudiciais e a concentración da actividade xurisdicional nas capitais de provincia. 

 Esta concepción centralista do anteproxecto de lei pon de manifesto, unha vez máis, que a 
capacidade e competencia para deseñar o marco territorial da xustiza en Galicia debera ser 
transferida ao Goberno galego para poder realizar un deseño adaptado á realidade social, 
demográfica e territorial da nosa nación. No caso de Galicia podería realizarse consonte o  
disposto no artigo 20.2º do EAG, tendo en conta, ademais, que a dotación dos medios humanos 
e materiais para o funcionamento dos órganos xudiciais se afronta cos orzamentos da 
administración galega. 

Este anteproxecto de lei xerou alarma na cidadanía en xeral porque o Goberno continúa a labor 
de afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei de taxas, 
disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos recursos, agora pretenden 
incrementar os custos de desprazamento ficando esquecida a defensa dos dereitos dos 
cidadáns e o acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24.1 da Constitución 
Española.  
 
De ir adiante esta proposta, cidades do tamaño e as características de Vigo, Ferrol ou Santiago 
de Compostela, así como concellos de dimensións relevantes que son cabeceiras de comarca, 
como é no noso caso Arzúa, veríanse privadas de contar cun partido xudicial, o que provocaría 
un auténtico caos e empeoraría o servizo á cidadanía. A xustiza encareceríase, sería menos 
accesible, e obrigará a cidadanía a continuos traslados a capitais de provincia coas 
consecuentes perdas de tempo, desembolsos económicos e demais trastornos.    
 
Manifestamos a nosa postura contraria a unha reforma desta envergadura porque empeoraría a 
xustiza en Galicia cando é evidente que o camiño non é o da redución de xulgados. De feito, no 
territorio galego precisaríanse máis xulgados, mesmo unha revisión da demarcación da planta 
xudicial que teña en conta os cambios demográficos habidos nas últimas décadas para que, 
ademais de mantérense os xulgados nas cabeceiras de comarca existentes, se implanten sobre 
todo novos xulgados en cidades e vilas que experimentaron aumentos poboacionais 
significativos, e para se reforcen alí onde se detectaren deficiencias. Ao mesmo tempo, este 
anteproxecto tampouco resolve as disfuncións do actual sistema xudicial e a súa falta de 
adecuación á nova tipoloxía dos litixios.  
 

Por iso, os Grupos Políticos da Corporación Municipal de Arzúa propomos ao  Pleno a 
adopción do seguinte ACORDO: 

1 Dirixirse ao Goberno do Estado a fin de solicitarlle: 
a) A retirada do Anteproxecto de lei orgánica do poder xudicial aprobado polo Consello 

de Ministros que inclúe unha organización xudicial baseada na existencia dun único tribunal de 
instancia de ámbito provincial. 



b) O impulso dunha reforma en profundidade da organización da administración de 
xustiza, que implique a transferencia a Galicia da competencia exclusiva sobre a delimitación da 
demarcación e planta xudicial, e permita acometer unha revisión que asegure o mantemento de 
partidos xudiciais nas cidades e os municipios de maior poboación e aqueles que sexan 
cabeceiras de comarca. 
 

2. Dirixirse ao Goberno Galego a fin de reclamarlle: 
a) Que manifeste a súa rotunda oposición á implantación dos tribunais de instancia 

provinciais, á supresión dos partidos xudiciais nas vilas que son cabeceiras de comarca e que 
demande do Goberno do Estado español a súa retirada do Anteproxecto de lei orgánica do 
poder xudicial. 

b) Que inicie os trámites para a solicitude, consonte o disposto no artigo 20.2 do EAG, 
das competencias para demarcación e organización xudicial en Galicia. 

c) Que se cree un grupo de traballo para a definición dun modelo adecuado ás 
particularidades sociais, territoriais e demográficas de Galicia que conte con representación dos 
grupos parlamentares, dos concellos, das organizacións representativas de todos os operadores 
xudiciais, que sirva como base para a negociación co Goberno do Estado español e que, cando 
menos, teña en conta os seguintes criterios: o respecto ao dereito á tutela xudicial, o acceso 
universal á xustiza, o achegamento da xustiza á cidadanía, todo iso con base nun modelo 
xudicial flexible, con criterios de funcionalidade e non orgánicos.” 
 

________ 
  

Ábrese acto seguido outra rolda de intervencións, no orde seguinte: 
* Pola Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expoñer que para un pobo 

pequeño como Arzúa, que lle quiten o xulgado, sería unha perda enorme porque a 
actividade económica deteriorase, xa que se move moita xente, entre avogados, 
procuradores e as persoas que veñen aos xuizos. 
 

* Polo Sr. Orois Valiño (do PP) para expoñer: 
- Que nos gusta a moción conxunta, salvo nunha expresión que contén a 

exposición de motivos, onde se fala de nación, porque nós consideramos que Galicia é 
unha autonomía e a nación é a española, pero se ve que iso é unha cuestión só de tipo 
político. 

- Que se trata dunha moción completa, onde se pide a transferencia para Galicia 
da Lei de Planta e Demarcación Xudicial. 

- Que quitando a cuestión de carácter político que se recolle na exposición de 
motivos, de considerar a Galicia como unha nación, porque nós entendemos que é unha 
autonomía dentro do Estado español, no resto estamos de acordo xa que se trata dunha 
moción traballada que pide cousas xustas. Só pedimos que se faga esa pequena 
corrección. 

 
* Pola Sra. Varela Duro (do BNG) para expoñer: 
- Que nos seguimos adiante coa moción tal como foi redactada, porque o 

demais son matizacións lingüísticas sen que sexa ahora o momento de debatilas. 



- Que neste momento hai que focalizar a nosa atención en ir ao tema central, 
que é defender que non  nos quiten o xulgado, porque ademais  axuda a manter unha 
dinámica económica. 

 
* Polo Sr. alcalde para expresar que o importante son os acordos que se 

adopten, e na acta desta sesión quedará reflictido que o Sr. Orois Valiño non está de 
acordo co termo “nación” empleado na exposición de motivos da moción conxunta. 

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

acordo que contén  a moción conxunta, da concelleira do PSdeG-PSOE e do grupo 
político do BNG, á que tamén se adheriu o grupo político do PP coa matización 
indicada polo Sr. Orois Valiño. 

 
Adoptándose –por unanimidade de todos os membros do Pleno- os seguintes 

acordos: 
Primero. Dirixirse ao Goberno do Estado a fin de solicitarlle: 
a) A retirada do Anteproxecto de lei orgánica do poder xudicial aprobado polo 

Consello de Ministros, que inclúe unha organización xudicial baseada na existencia 
dun único tribunal de instancia de ámbito provincial. 

b) O impulso dunha reforma en profundidade da organización da 
administración de xustiza, que implique a transferencia a Galicia da competencia 
exclusiva sobre a delimitación da demarcación e planta xudicial, e permita acometer 
unha revisión que asegure o mantemento de partidos xudiciais nas cidades e os 
municipios de maior poboación e aqueles que sexan cabeceiras de comarca. 
 

Segundo.- Dirixirse ao Goberno Galego a fin de reclamarlle: 
a) Que manifeste a súa rotunda oposición á implantación dos tribunais de 

instancia provinciais, á supresión dos partidos xudiciais nas vilas que son cabeceiras de 
comarca e que demande do Goberno do Estado español a súa retirada do Anteproxecto 
de lei orgánica do poder xudicial. 

b) Que inicie os trámites para a solicitude, consonte o disposto no artigo 20.2 do 
EAG, das competencias para demarcación e organización xudicial en Galicia. 

c) Que se cree un grupo de traballo para a definición dun modelo adecuado ás 
particularidades sociais, territoriais e demográficas de Galicia que conte con 
representación dos grupos parlamentares, dos concellos, das organizacións 
representativas de todos os operadores xudiciais, que sirva como base para a 
negociación co Goberno do Estado español e que, cando menos, teña en conta os 
seguintes criterios: o respecto ao dereito á tutela xudicial, o acceso universal á xustiza, 
o achegamento da xustiza á cidadanía, todo iso con base nun modelo xudicial flexible, 
con criterios de funcionalidade e non orgánicos. 
 
 
 

B) CONTROL E SEGUIMENTO DA XESTIÓN MUNICIPAL 
 



 Punto 1º) TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS 
POLO SR. ALCALDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 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 outubro de 2013 –en que foi 
ditada a resolución máis inmediata a última de 30 de setembro de 2013 (da cal se dou 
conta na anterior sesión plenaria)- ata a ditada o día 29 de novembro de 2013. 
 
 Estando referida tanto a primeira resolución (reflectida no folio 7.428 volto  e 
7.429) como a última resolución (reflictida no folio 7.510 e volto) 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. 
 
 Adoptándose –por unanimidade dos trece membros asistentes- o acordo de 
quedar enterados. 
 
 
 

Punto 2º) DAR CONTA DO DECRETO DITADO POLO ALCALDE, CON 
DATA 7 DE ABRIL DE 2014, EN RELACION COA XUBILACIÓN DO 
TRABALLADOR JESÚS CAMBA LAMAS. 

 
Dáse conta do referido decreto ditado polo alcalde o día 7 de abril de 2014, no 

seguinte sentido: 
“Visto el escrito presentado no Rexistro Xeral deste Concello o día 24 de marzo 

de 2014 (rexistrado de entrada ao número 845) polo traballador ao servizo desta 
entidade local don Jesús Camba Lamas, con DNI número 76502233-R, que figura 
como Oficial de 1ª na Relación de Postos de Traballo; a través de cuxo escrito expón: 

a) Que o vindeiro día 30 de marzo cumprirá 65 anos. 
b) Que para ter dereito á pensión de xubilación, na modalidade contributiva, 

dentro do Réxime Xeral da Seguridade Social é necesario cumprir 67 anos, ou 65 anos 
cando se acrediten 38 anos e 6 meses de cotización. 

c) Que, como o novo sistema de xubilacións se aplica de forma gradual, para 
que el poida xubilarse no presente ano con 65 anos, sería necesario: 

1) Ou acreditar 35 anos e 6 meses de cotización á Seguridade Social; o cal non 
pode cumprir porque as súas cotizacións alcanzan a 30 anos e 10 meses, segundo se 
deduce do Informe integrado de Vida Laboral que  achega co referido escrito. 



2) Ou ter 65 anos e dous meses; o cal cumplirase o vindeiro día 30 de maio xa 
que naceu o día 30 de maio de 1949. E 

 
Tendo en conta o disposto na Disposición Transitoria vixésima (Aplicación 

paulatina da idade de xubilación e dos anos de cotización) do Real Decreto 
Lexislativo 1/1994 de 20 de xuño, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Xeral 
da Seguridade Social (cuxa disposición transitoria vixésima foi incorporada a dita lei 
pola Lei 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do 
sistema de Seguridade Social), onde se dispón que as idades de xubilación e o período 
de cotización a que se refire a letra a) do apartado 1 do artigo 161 de dita lei, 
aplicaranse de forma gradual nos termos que resultan do cadro que figura nesa 
disposición transitoria vixésima, na cal consta que para poder xubilarse no ano 2014, 
con menos de 35 anos e 6 meses de cotización, sería necesario ter cumpridos 65 anos e 
2 meses e cuberto un período mínimo de cotización de 15 anos. 

 
Cabe deducir que efectivamente o traballador don Jesús Camba Lamas 

poderase xubilar –como así deixou expresado no seu escrito de data 24 de marzo de 
2014- o día 30 de maio do presente ano. 

 
En consecuencia, considerando que –segundo se dispón no artigo 21 nº 1 letra 

h) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local- o alcalde 
desempeña a xefatura superior de todo o persoal. 

 
Esta Alcaldía RESOLVEU: 
Primeiro.- Darse por enterada da pretensión do traballador don Jesús Camba 

Lamas de xubilarse o vindeiro día 30 de maio de 2014, polo que a partir de dito día 
quedará vacante o posto de traballo que viña desempeñando como Oficial de 1ª no 
cadro de persoal laboral ao servizo desta entidade local. 

 
Segundo.- Dar conta desta resolución ao Pleno na primeira sesión que 

celebre.” 
 
Adoptándose –por unanimidade dos trece membros asistentes- o acordo de 

quedar enterados. 
 
 
 
Punto 3º) DAR CONTA DO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2013. 
 
Por vir así establecido no artigo 193 nº 4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 

5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais, procede dar conta agora do expediente completo de dita liquidación, por ser 
esta a primeira sesión, seguinte á data do Decreto ditado polo alcalde o día 15 de marzo 
de 2014, sobre aprobación da referida liquidación. 

 
Sendo o contido de dito Decreto o seguinte: 



 
Visto o expediente tramitado para a aprobación da liquidación do orzamento do 
exercicio 2014 conforme ao establecido no artigo 191 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais, e o informe de intervención que obra no expediente, 
RESOLVO:  
 

PRIMEIRO.- Aprobar a liquidación do orzamento xeral de 2013, integrada polos 
seguintes estados, cos seguintes resultados: 

 
- Liquidación do orzamento de gastos 
- Liquidación do orzamento de ingresos 
- Dereitos pendentes de cobro e obrigas pendentes de pago a 31 de decembro 
- Remanentes de Crédito 
- Resultado orzamentario 
- Remanente de Tesourería 
 
E cos seguintes resultados: 
EXECUCIÓN ORZAMENTO GASTOS E INGRESOS: 
 

GASTOS  C.D. O.R.N. % INGRESOS  P.D. D.R.N. % 

                

cap1  1.673.275,66 1.632.446,13 97,56% cap 1 1.525.281,98 1.280.055,96 83,92% 

cap2 2.479.616,89 1.940.113,45 78,24% cap 2 70.000,00 55.814,87 79,74% 

cap3 27.282,00 19.140,92 70,16% cap 3 1.087.467,12 723.402,17 66,52% 

cap4 314.861,00 285.552,11 90,69% cap 4 2.074.259,59 1.969.164,59 94,93% 

        cap 5 4.170,00 2.813,15 67,46% 

cap6 947.928,24 660.242,28 69,65% cap 6 0 0 0,00% 

cap7 78889,41 78889,41 100,00
% 

cap 7 766.339,84 588.463,92 76,79% 

cap8 6.000,00 2.500,00 41,67% cap 8 52.272,47 1.458,31 2,79% 

cap9 75.938,00 75.937,57 100,00
% 

cap 9 24.000,00 24000 100,00% 

TOTAL 5.603.791,20 4.694.821,87 83,78% TOTAL 5.603.791,00 4.645.172,97 82,89% 

 

DEREITOS PENDENTES DE COBRO 
A 31/12/2013 

135.111,07 € 

OBRIGAS PENDENTES DE PAGO A 
31/12/2013 

373.344,95 € 

 
RESULTADO ORZAMENTARIO : 
 

CONCEPTOS 
D. REC. 
NETOS 

O. REC. 
NETAS AXUSTES 

RESULT. 
ORZ. 

operacións correntes 4031250,74 3877252,61     
outras operacións non financeiras 588463,92 739161,69     



Total operacións non financeiras 4619714,66 4616384,3     
Activos financeiros 1458,31 2500     
Pasivos financeiros 24000 75937,57     
RESULTADO ORZAMENTARIO DO 
EXERCICIO 4645172,97 4694821,87   -49648,90 
AXUSTES         
créditos gastados financiados con RLT     0   
Desviacións de financiación negativas     111120,44   
Desviacións de financiación positivas     95034,21   
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO       -33562,67  

 
 
REMANENTE DE TESOURERÍA: 
 
DEREITOS PENDENTES DE COBRO  178.516,69 
+De orzamento corrente de ingresos 135.111,07  
+De orzamento pechado de ingresos 41.875,98  
+De recursos doutros entes públicos 0,00  
+Doutras operacións non orzamentarias 4.501,19  
-Ingresos pendentes de aplicación 2.971,55  
FONDOS LÍQUIDOS  466.989,35 
-OBRIGAS PENDENTES DE PAGO   478.788,40 
+De orzamento corrente de gastos 373.344,95  
+De orzamento pechado de gastos 56,93  
+Doutras operacións non orzamentarias 116.772,86  
-Pagos pendentes de aplicación 11.386,34  
=REMANENTE DE TESOURERIA TOTAL   166.717,64 
SALDOS DE DUBIDOSO COBRO   28.408,66 
EXCESOS DE FINANCIACION 
AFECTADA 

 41.438,08 

REMANENTE DE TESOURERÍA PARA 
GASTOS XERAIS  

 96.870,90 

 
 

SEGUNDO.- Dar   conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que este 
celebre, de acordo con canto establecen os artigos 193.4 do Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, e 90.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 

TERCEIRO.- Remitir de copia de devandita Liquidación aos órganos 
competentes, tanto da Delegación de Facenda como da Comunidade Autónoma, 
en cumprimento do disposto no artigo 193.5 do TRLRFL. 
 

Coñecido o contido do anterior decreto. 
Adoptouse –por unanimidade dos trece membros que integran a Corporación 

Local- o acordo de quedar enterados da liquidación do orzamento municipal do 
exercicio 2013, así como do decreto do alcalde polo cal se aprobou dita liquidación, 
previo o informe de intervención. 



Punto 4º) DAR CONTA DA REMISIÓN DO PLAN ORZAMENTARIO A 
MEDIO PRAZO AO MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS. 

 
Polo secretario infórmase que -co obxecto de dar cumprimento ao disposto no 

artigo 6 da Orde HAP/2105/2012 de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas 
de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de 
Estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira- mediante providencia do 
alcalde, de data 17 de marzo de 2014, decidiuse que pola Intervención municipal se 
realizase a elaboración dun plan orzamentario a medio prazo, baseado en proxeccións 
de ingresos e gastos derivados dunha evolución tendencial. 

 
Cuxo plan orzamentario a medio prazo, no que se enmarcará a elaboración dos 

orzamentos deste Concello polos exercicios 2015, 2016 e 2017, foi aprobado por 
decreto do alcalde de data 28 de marzo de 2014, previo o informe emitido pola 
interventora municipal con data 27 do mesmo mes. 

 
Polo que con anterioridade ao día 31 de marzo de 2014 remitiuse dito plan 

(comprendendo os datos económicos que figuran detallados no mesmo) ao Ministerio 
de Facenda e Administración Públicas, a través do sistema informático habilitado para 
iso, dando cumprimento así ao disposto no artigo 5 da citada Orde. 

 
Coñecidos os antecedentes expostos en relación con este asunto; a Corporación 

Municipal –por unanimidade dos trece membros que a integran- adoptou o acordo de 
quedar enterados. 

 
 
 
Punto 5º) ROGOS E PREGUNTAS.- 
 
O Sr. alcalde preguntou se se ía formular algún rogo ou pregunta dentro deste 

punto da Orde do día. 
 
Manifestando a concelleira do PSdeG-PSOE, Sra. Balado Conde, que quería 

formular ao Sr. alcalde a seguinte PREGUNTA: 
 
¿Se, no tema da recollida de sinaturas para que  se manteña o xulgado de Arzúa, 

se está a favor de que o texto se redacte desde o Concello, con participación de todos os 
grupos políticos, e que se deixe despois nos establecementos comerciais? 

 
Responde o Sr. alcalde: 
- Que foi a unha reunión en Carballo, con outros alcaldes de concellos que teñen 

xulgado cuxo partido xudicial temén pode desaparecer, como é o caso dos alcaldes de 
Carballo, Corcubión, Ordes ou Betanzos; e nesa reunión acordouse aprobar unha 
moción consensuada. 

- Que ten previsto entrevistarse cos alcaldes dos municipios afectados neste 
partido xudicial, para coñecer como pensan ao respecto; e que unha vez que fale con 



todos convocará aos voceiros dos grupos políticos, para informar do que dixeron e para 
poñerse de acordo no texto introdutivo que habería que elaborar para a recollida de 
sinaturas. 

 
 
 

 E non habendo máis asuntos de que tratar, de orde do Sr. presidente dáse por 
rematado o acto, levantándose a sesión ás 22.00 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


