ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN O
DÍA 3 DE OUTUBRO DE 2016
núm. 12/16
Lugar: Salón de Sesións da Casa do Concello de Bueu
Data: 3 de outrubro de 2016
Hora convocatoria: 20:00 horas
Hora comezo: 20:05 horas
Hora remate: 20:45 horas
Sres. asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. Félix Juncal Novas
Concelleiros:
Polo grupo BNG-Asambleas Abertas:
D. Martín Villanueva Pastoriza
D. Juan Carlos Eirea Eiras
Dª Ana Isabel Otero Pastoriza
Dª Mª José Pérez Piñeiro
D. Xosé Leal Fariña
Dª Mª Teresa López González
Dª Silvia Carballo González
Dª Inmaculada Concepción Rodríguez Días
D. Manuel Otero Pérez
D. José I. García Cuervo
D. Fidel Castro Quiroga
Polo grupo Partido Popular:
Dª Berta Pérez Hernández
Dª Mercedes del Pilar Otero González
D. Manuel Santos Pires (incorpórase sendo as 20:10: h.)
Polo grupo PSdeG-PSOE:
D. José Manuel Vilas Pastoriza
Polo grupo SON
D. Julio Villanueva González
Secretaria:
Dª Nuria Lobato del Río
Interventor:
D. Marcos Vázquez Campaña
No Salón de Plenos da Casa do Concello de Bueu, sendo as 20:05 horas do día 3 de outuro
de 2016, reúnese o Pleno da Corporación Municipal baixo a presidencia do sr. alcalde D.
Félix Juncal Novas, co fin de celebrar sesión ordinaria, coa seguinte orde do día que resulta
da Resolución da Alcaldía núm. 647/16 de data 28 de setembro de 2016 e notificada os
membros da mesma:
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1.
2.
3.
4.

Acta anterior núm. 846/2016 en Gestiona
Dación conta do informe de seguimento do Plan de Axuste correspondente ó 2º T/2016
Dación conta da aproación das Líñas Fundamentais do Orzamento 2017
Dación conta do informe de execución do orzamento do Concello e IMD correspondente
ó 2º T/2106
5. Dación conta Resolucións Alcaldía
6. Rogos e preguntas

Comprobada a existencia de quórum esixible para a celebración da sesión, polo Sr. Alcalde
declárase aberta a mesma.

1. ACTA ANTERIOR NÚM. 846/2016 EN GESTIONA (ORDINARIA DE 19 DE
SETEMBRO DE 2016)
•

Sr. Villanueva González (SON):
Entende que na convocatoria falta un punto: Contestación do Sr. Alcalde ás preguntas
formuladas por el no pleno anterior, por telo así manifestado, que as preguntas
formuladas nun pleno, serían contestadas no seguinte, e que debería formar parte da
convocatoria, antes de rogos e preguntas.
Polo que á acta se refire, hai un momento que dí o Sr. Alcalde: “¿dubida do exercizo das
funcións públicas dos empregados do Concello?” Eu non é que dubide do exercizo das
funcións públicas dos empregados nin moito menos, pero na acta falta o que eu lín
textualmente sobre o tramo peonil do Río Bispo, e aínda por riba entregueillo á Sra.
Secretaria para que constase en acta, co cal non é que dubide do exercizo das funcións
públicas, pero lino a propósito para que constase en acta e así o dixen: vouno ler para
que conste en acta, non vaia ser que se perda o papel, e non aparece. Entón se non se
inclúe o meu rogo a esta acta, terei que votar en contra das mesma.

•

Sr. Alcalde:
Como aclaración, porque non é a primera vez que se suscita este debate, a resposta xa
está dada en ocasións anteriores. A acta recolle o contido dos debates, non de xeito
literal, e a encargada da redación da acta é a Secretaria. En principio é a que da fe do
que aquí acontece. O Alcalde non é quen redacta as actas, e polo tanto non decide nin
elixe o que debe figurar ou non figurar. Vde. é libre de decidir cal é a súa posición en
canto a aprobación ou non aprobación da acta.

•

Sr. Villanueva González (SON):
Ten vde. toda a razón, será culpa da Secretaria, o cal acepto e logo votarei en contra.
Por exemplo, no punto 4º da acta: “Dación de conta das resolucións da Alcaldía habidas
dende a derradeira sesión ordinaria”. Aquí foi votar e punto.
Incidencias: Cando son as 20:10 horas, incorpórase á sesión o Sr. Santos Pires (PP)
Na acta -continúa o Sr. Villanueva González- aparecen todas dacións de conta do que o
Sr. Alcalde fixo neste mes entre pleno e pleno, e son páxinas, non son nin unha, nin dúas
nin tres, son cinco páxinas figuran en acta de todo o que se fixo por Resolucións da
Alcaldía. Estou completamente dacordo nelo. Agora, cando un membro da oposición lee
literalmente unha proposta para que conste en acta, e incluso entrégase en papel,
debería incluirse na mesma.
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•

Sr. Santos Pires (PP):
Onde consta que o Sr. Santos Pires fai unha consulta, creo que foi o Sr. Vilas Pastoriza,
do PSdePSOE quen a fixo, sobre unhas grietas no portal da Casa da Aldea de Meiro, que
foi quen falou do tema.

•

Sr. Vilas Pastoriza (PSdeG-PSOE):
Cando fixen as preguntas relativas á Axencia de Lectura da Casa da Aldea de Meiro, creo
que dixen textualmente que parece ser que a Biblioteca da Axencia de Lectura de Meiro
volvese reabrir e, entre outras cousas, dixen que había que alabar a actitude do rapaz, e
non aparece na acta.
No páxina 17, no penúltimo parágrafo pon ¿Os libros e material bibliográfico que utilizan
están inventariados? no dixen con interregación; díxenno coma unha afirmación, non é
que o preguntara.

•

Sr. Villanueva González (SON):
Unha última aclaración: Figura na acta que abandona o Salón de Plenos sendo as 21:45
horas, e non figura cando se reincorpora, posto que logo sí figura que fixo preguntas.
Sr. Vilas Pastroza (en canto resolucións alcaldía, fala de facturas....
(Hai varios tramos sen audio)
PÁSAMO CANDO O TEÑAS COMPLETO, PARA AXUSTAR O FORMATO DAS
CUADRÍCULAS

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometida a votación a acta de referencia, coas rectificacións dos erros materiais advertidos,
deuse o seguinte resultado:
✔Votos a favor: 13 (9 dos Concelleiros do BNG presentes na mesma, 3 do PP e 1 do

PSdeG-PSOE)
✔Votos en contra: 1 (do Concello do grupo municipal SON)
✔Abstencións: 3 (dos Concelleiros do BNG Sres. García Cuervo, Otero Pérez e Castro

Quiroga), por canto non asistiron á mesma.
En consecuencia, o Pleno da Corporación, por maioría absoluta dos seus membros
presentes, acorda prestar aprobación á acta núm. 11/16 correspondente á sesión ordinaria
celebrada polo Pleno da Corporación o día 19 de setembro de 2016.
2. DACIÓN CONTA DO INFORME DE SEGUIMENTO DO PLAN DE AXUSTE

CORRESPONDENTE Ó 2º TRIMESTRE DE 2016
Polo Sr. Alcalde dáse conta do informe de seguimento do Plan de Axuste co Concello de Bueu,
correspondente ao 2º trimestre de 2016, en cumprimento do disposto nos arts. 10 do Real
Decreto Lei 7/2012, de 9 de marzo, polo que se crea o Fondo para a Financiación de Pago a
Provedores, relativo ás obrigas de información das entidades locais, e 10.3 da Orde
HAP/2015/2012, 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
Sostibilidade Financieira.
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Non facendo uso da palabra ningún dos Concelleiros asistentes á sesión, polo Sr. Alcalde
declárase o coñecemento polo Pleno da Corporación Municipal do informe de seguimento do
Plan de Axuste correspondente ao 2º trimestre de 2016.
3. DACIÓN

CONTA DA
ORZAMENTO DE 2017

APROBACIÓN

DE

LIÑAS

FUNDAMENTAIS

DO

Polo Sr. Alcalde dáse conta da resolución da Alcaldía núm. 618/16, de data 08/09/16, relativa á
aprobación das líñas fundamentais do orzamento correspondente ó exercizo, esixidas pola lei
orgánica 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financieira que literalmente di:
“DECRETO.- Considerando que o artigo 15 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se
desenrolan as obrigas de suministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidade Orzamentaria e Sostebilidade Financieira establece a obrigatoriedade de remitir a
información sobre as liñas fundamentais dos Orzamentos para o exercicio seguinte, recollidas no artigo
27.2 da Lei Orgánica 2/2012.
Considerando que a remisión, conforme ao artigo 5 da Orde HAP/2105/2012, debe efectuarse por
medios electrónicos e firma electrónica a través do sistema que o Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas habilite ao efecto.
Considerando que a aprobación das liñas fundamentais dos Orzamento 2017 se regulan na Lei
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostebilidade Financieira así como
no artigo 15 da Orde HAP/2105/2012 de 1 de Outubro, nada di a citada normativa en relación ao
órganos competente para a súa aprobación polo que se estima que en virtud e da competencia
residual recollida no artigo 21.1 s) da Lei de Bases de Réxime Local 7/1985, de 2 de abril,
RESOLVO:
PRIMEIRO: Aprobar as Liñas Fundamentais do Orzamento 2017 de acordo co seguinte detalle:
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Gastos
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Saldos e outros
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Pasivos continxentes

SEGUNDO: Remitir os datos orzamentarios ao Ministerio a través da plataforma habilitada ao efecto.”

Non facendo uso da palabra ningún dos Concelleiros presentes, polo Sr. Alcalde declárase o
coñecemento polo Pleno da Corporación Municipal da Resolución da Alcaldía pola que se
establecen as Líñas Fundamentais para execución do orzamento de 2017.
4. DACIÓN CONTA DO INFORME DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO

CONCELLO E DO IMD CORRESPONDENTE Ó 2º TRIMESTRE DE 2016
Polo Sr. Alcalde dáse conta do informe de seguimento da execución trimestral dos orzamentos
do Concello de Bueu e do Instituto Municipal de Deportes, correspondente ao 2º trimestre de
2016, en cumprimento da Orde HAP/2105/2012 de 1 de outubro, pola que se desenrolan as
obrigas de subministro de información previstas na Lei orgánica 2/2012 de Estabilidade
Orzamentaria e Sostibilidade Financieira.
Non facendo uso da palabra ningún dos Concelleiros presentes, polo Sr. Alcalde declárase o
coñecemento polo Pleno da Corporación Municipal do informe de seguimento da execución
trimestral dos orzamentos do Concello de Bueu e do IMD correspondente ao 2º trimestre de
2016.
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5. DACIÓN CONTA RESOLUCIÓNS ALCALDÍA
Pola Presidencia dáse conta das Resolucións da Alcaldía habida dende a última sesión ordinaria
que, xunto coa súa relación, estiveron a disposición dos Sres. Concelleiros dende a
convocatoria da sesión, que de seguido se relacionan:

6. ROGOS E PREGUNTAS
Pola Alcaldía procédese á lectura das respostas ás preguntas formuladas na sesión plenaria
celebrada o 19/09/16, seguintes termos:
“En relación coas preguntas formuladas na sesión ordinaria do pasado 29 de setembro do
2016, recóllense a continuación coas súas correspondentes respostas:
1. Cal é a frecuencia coa que se limpan os contedores de lixo? Semanal, quincenal, mensual, nunca?
A periodicidade de limpeza dos contedores é cada 30 días
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2. Que criterios ten o Concello para ubicar os composteiros? Vai instalarse na
rúa Pazos Fontenla? Cales son os requisitos para determinar os puntos de
ubicación? Afecta á tributación polo lixo dispor de composteiros?
Tendo en conta estes requisitos, o Concello vai colocar composteiros no cruce entre
as súas Pazos Fontenla e Johán Carballeira, na rúa Xosé María Estévez e xunto ao Pavillón Municipal Pablo Herbello.
No que atinxe á tributación, polo momento non está previsto que se reduza a tributación por ter composteiros. Con todo, no medio e longo prazo, se a iniciativa prolifera,
as toneladas de lixo vanse ver reducidas notablemente, o que repercutirá na taxa
abonada polo servizo de recollida.
3. Noutra sesión se lle preguntou ao alcalde pola formalización das cesións de
terreos na senda do río Bispo.
A limpeza e acondicionamento da senda do río Bispo, que discorre pola marxe do citado cauce, tal e como se recolle na propia Lei de Augas, realizouse co consentimento verbal de todos e cada un dos propietarios, sen que a día de hoxe exista constancia algunha da súa disconformidade.
4. Cando vai proceder o Concello a sinalizar mediante marca vial (pintura)
prazas de aparcadoiro reservadas a discapacitados?
O Concello ten planificado pintar varias prazas para discapacitados na Avda de Marín e
na Avda. da Barca, que se farán segundo a dispoñibilidade do persoal.”
ROGOS E PREGUNTAS (presente sesión)




Sra. Otero González (PP):
O 6 de xuño respecto ás preguntas sobre pintgado de prazas de minusválidos, fíxenlle a
mesma pregunta ó Concelleiro Delegao de Obras, contestándome que está previsto e o
pintor xa inicio os traballos; o 4 de xullo volvín a facer a mesma pregunta e aínda non
empezaron. Si o 6 de xuño xa empezaran e 4 de xullo aínda non empezaron, resulta
unha cousa rara; logo o 19 de setembro volvín a facer a mesma pregunta porque aínda
non están pintadas e qué ten planificado. Primeiro xa están, despoís aínda non empezaron, e ahora planifican. As respostas están nas actas.
•

Sr. Castro Quiroga BN):
Sinala que se refería a que empezaron os traballos de pintado, pero non
concretamente as sinalizacións a que se refire.

•

Sr. Alcalde:
A tempada de verán é moi complicada; agora sí se están a facer traballos de
pintura diarias. A semán pasada pintarónse algúns pasos de peóns en Beluso;
pintáronse farolas; estánse a facer traballos de pintura exterior, e espero que
esas prazas que están comprometidas se pinten nos vindeiros días.

Sr. Villanueva González (SON):
Na resposta que se deu a unha das miñas preguntas, foi que o criterio para ubicación
dos composteiros, era o máis preto dun núcleo de vivendas interesadas. Pregunto ónde
podo mirar a información das persoas que se interesaron polos mesmos.
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•

Sr. Castro Quiroga (BNG):
Cre que no Rexistro.

•

Sr. Villanueva González (SON):
O Alcalde di que non se resposte agora, senón noutra sesión.

•

Sr. Alcalde:
É un criterio da Alcaldía; nembargantes o Concelleiro do equipo de goberno que o
desexe, poderá responder nese intre.

•

Sr. Villanueva González (SON):
Considera que o Alcalde cambia de criterio.

•

Sr. Alcalde:
Na anterior sesión vostede quiso formular catro preguntas, e asúa pretensión era
que se lle respostara a cada pregunta dun xeito individual, non todas xuntas;
logo o Alcalde lle dixolle que formule as preguntas e se lle responderán na
vindeira sesión plenaria. Foi rigurosamente así e vde. o sabe.

•

Sr. Villanueva González (SON):
Considero que non foi así; dúas cuestión eran rogos que aparacen na acta: Darlle
as grazas a unha persoa pola limpeza da parada ubicada en Cela; e poñer en
coñecemento que hai farolas que non funcionan na Banda do Río.
Logo as preguntas sobre os contenedores de compostaxe.

•

Sr. Castro Quiroga (BNG):
No rexistro da Deputación figura toda a xente que se inscribeu no plan de
compostaxe; neste momento en posesión do chaval que fai ce mestre
composteiro, e mentres non se monte aquí, atópase en Cangas e Moaña.
Actúase sobre un radio de 300 m. e buscouse esa zona principalmente porque
era céntrica, así como porque existe un Colexio ao lado e os rapaces teñen unha
mellor percepción cos adultos en canto respecta ao reciclaxe e compostaxe.
Igual a que se vai poñer nas inmediacións do Pavillón Pablo Herbello, pola
proximidade do Instituto e dous Colexios infantis.

•

Sr. Alcalde:
Serálle facilitado o listado.

Sr. Vilas Pastoriza (PSdedG-PSOE):
No anterior Pleno fixen unha pregunta sobre a Axencia de Lectura de Meiro, no senso
de si un veciño pode realizar funcións na mesma, e si o Sr. Alcalde é coñeceder desa
situación, se ten contrato ou se vai contratar.
A resposta que me deu o Concelleiro decía que nese senso mantivéronse dende o
Concello xuntanzas formais coa Asociación de Veciños e foron valoradas distintas
posibilidades; logo, noutra contestación máis adiante dícese que as activdiades
están coordinadas polo Bibliotecario do Concello, como se sinalou anteriormente;
ademáis o rapaz non exerce actividade de bibliotecario...
Creo, por canto estiven investigando o tema, preguntándolle á Asociación de Veciños
e tamén ao Bibliotecario de Bueu, e un membro da Asociación díxome que non tiña
nin idea do que lle estaba a falar, e preguntando tamén co Bibliotecario díxome que
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él non é o responsable de naide.
Aquí estase a faltar a verdade.


Continúa o Sr. Vilas Pastoriza
Quería facer unha pregunta sobre a regulación do uso da grabación das sesións
plenarias. Gustaríame saber qué Concellalía ou Departamento fai uso desa cinta ou
audio, e cál é o funcionario encargado de custodiar esas grabacións.
Como resulta que vin dúas ou tres veces dende o pleno anterior a pedir unha
grabación e falei coa Secretaria pensando que era ela a encargada, contestoume que
ela non a tiña. Quería saber se ese funcionario encargado de custodiar a grabación é
a quén teño que dirixirme para pedir a grabación cando me sexa necesario, e se a
mesma se pode pasar tamen a calquera veciño interesado.



Con respecto ao punto que se votou abaixo no pleno anterior, sobre a redacción dun
Regulamento Orgánico, me parece que estando esto así, tan mal regulado, entendo
que é o momento para a súa elaboración, ou ben a través dunha Circular ou Decreto.



Cando falei o outro día do pino do muelle, lín unha noticia de que hai pendente unha visita da Estación Fitopatolóxica de Areeiro; quería pedirlle tamén que visiten o Cemiterio
de Bueu onde ás árbores que están por abaixo ameazan cair, estando a levantar o pavimento; pois de paso que veñen a mirar este pino que vexan as árbores deste cemiterio,
así como tamén os do centro do Cemiterio Vello de Beluso que se atopan en mal estado. Que voten un vistazo a todos.
•

Sr. Alcalde:
O uso inicial das grabacións estaba previsto para uso interno, para
desenvolvemento da sesión, confección das actas, etc. Eso non significa que non
se poida establecer un regulamento e facilitar o acceso a través do mesmo ó
conxunto da veciñanza; de cara o futuro podería ser factible.
En todo caso poderá dirixirse ao Auxiliar de Secretaría encargado de redacción
das actas.

•

Polo que respecta ó pino, efectivamente nos acercamos por alí porque estaba
programada unha visita do perosal da Estación Fitopatolóxica de Areeiro;
estiveron tamén analizando outras zonas verdes e dando unhas pautas ou
recomendacións sobre o seu mantemento. Abordouse o tema do estado do pino;
nun principio ten moi mala pinta... ían sacar unhas mostras tanto da terra como
das pólas, e hai un indicador, tal como sinalaron alí, ainda que non quero
pricipitarme no diagnóstico, pero parece ser cando unha árbore destas concentra
nas últimas pólas, as máis exteriores, o que son as piñas, é un síntoma de que
pode estar a morrer. Haberá que confirmalo logo do resultado dese informe,
supoñendo que dentro duns días terémolo aquí e facilitarase copia do mesmo.

•

As árbores da entrada do Cemiterio de Bueu está previsto que se talen, porque sí
é certo que tanto as raíces como as pólas que están sobre dos teitos dos nichos e
panteóns, ocasionando danos néles, atopándose nun momento de non retorno de
poder controlalos mediante podas e demáis, e, polo tanto, procederáse a súa
tala, téndose programado antes do verán e polas dificultades dos medios aínda
non se pudo levar a cabo, pensándose nunha empresa allea ao Concello, pero o
xardiñeiro dixo que poderían asumilo eles.
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•

Vermeos os do Cemiterio de Beluso porque cremos que cunha poda é suficinte,
por canto non teñen a magnitude dos de Bueu, sendo totalmente diferentes.
Haberá que facer unha limpeza e poda dos mesmos.



Sr. Santos Pires (PP):
Tiña solicitado xa fai moitísimo tempo a poda das árbores que están ao redor do Cemiterio Municipal de Bueu, e non sei se por orde do Axuntamento xa foi limpiada toda a
zona lateral esquerda do Cemiterio, pero o tellado do local de autopsias segue chea de
maleza e con tellas rotas.

•

Sr. Alcalde:
Ténse previsto cambiar o tellado.

Non habendo outros asuntos que tratar, a Presidencia da por rematada a sesión cando son
as vinte horas e cuarenta e cinco minutos do expresado día, de tódolo que, en canto
Secretaria Xeral da Corporación, dou fe.
(documento asinado electronicamente ao marxe)
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