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ACTA Nº 07/2012 

 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA O DÍA 28 DE XUÑO DE 2012. 

 
ORDE DO DÍA 

 
1º.- Aprobación da acta da sesión anterior. 
2º.- Resolucións da Alcaldía. 
3º.- Modificación crédito 10/2012: crédito extraordinario e suplemento de crédito 1/2012, e 
aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos ao amparo do RD-Lei 
4/2012. 
4º.- Moción da Plataforma pola defensa da Ría de Vigo sobre tramitación e delimitación de 
espazos e usos portuarios do Porto de Vigo. 
5º.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre o rescate, solución das preferentes, atención 
ao público  e mantemento do emprego en Novagalicia Banco e Comisións de investigación. 
6º.-Rogos e preguntas. 
 
Señores asistentes: 
 
Sr. Alcalde: 
D. José Fervenza Costas 
 
Srs. Concelleiros: 
Dna. Susana Varela Santiago 
D. Jorge Santomé Gestido 
D. Angel Manuel González Riobó 
Dna. María Colomba López Freire 
Dna. Rosa Solla Veiga 
D. José Freire Cancelas 
Dna. María del Carmen Maya Santomé 
D. Xosé Manuel Millán Otero 
Dna. María Martínez Nogueira 
Dna. María Beatriz Riobó Rouco 
D. Valentín Piñeiro González 
Dna. María Libertad Cruz Couso 
D. Daniel Rodas Chapela 
Dna. Coral Ríos Santomé 
D. Victor Manuel Pastoriza Lino 
Dna. Marta Freire Riobó 
 
 
   Na Casa do Concello de Moaña a 28 de xuño do 2012, sendo as 20:03 horas, reúnense os 
Señores sinalados baixo da presidencia do Sr. Alcalde D. José Fervenza Costas, asistido polo 
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Secretario Xeral do Concello D. Carlos Piñeiro Sarmiento, coa finalidade de celebrar Pleno 
extraordinario, anunciado para o día de hoxe. Cóntase ca presencia da Interventora 
Municipal, Dna. Mª del Carmen Carracelas Rosales. 
 
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR. 
 
   O Sr. Alcalde pregunta se algún Concelleiro quere facer algunha puntualización á acta nº 
06/12 correspondente á sesión ordinaria celebrada o día 31 de maio de 2012. 
   O Sr. Millán, Voceiro do BNG, afirma que no segundo Pleno desta Corporación o seu 
Grupo fixo constar que, a diferencia do que fixo o PP na anterior lexislatura, non tiña 
intención de converter as actas das sesións plenarias en motivo de debate e crispación. O PP 
durante catro anos non aprobou ningunha acta do Pleno. O corpo pídenos votar en contra 
desta acta. Non imos solicitar ningunha pequena modificación. Como advertencia, hai unha 
serie de inexactitudes, algunhas ofensivas que constan na acta. Son responsabilidade do 
Secretario. Pídolle que preste máis atención ao que se di e aplique o seu criterio con maior 
ecuanimidade á hora de sinalar cousas que figuran na acta e que acaban sendo públicas. Hai 
diversas inexactitudes e incluso algunha grave falta de respecto, expresións que non deberían 
figurar nunha acta diga que a diga. Non imos votar a favor desta acta. Pedimos que para as 
próximas actas se faga con máis coidado e atención. Do contrario ou ben obrigaríanos a 
solicitar quince ou vinte modificacións ou ben propoñer que non se aproben as actas. Logo 
que cada pao aguante a súa vela. 
   O Sr. Secretario sinala que con independencia de posibles erros puntuais, que pode haber, 
en ningún caso houbo intención especial pola súa parte de recoller cousas na acta ou quitar 
outras. As intervencións se poden recoller con maior ou menor precisión, pero en ningún 
caso hai vontade de beneficiar ou prexudicar a ningún Concelleiro ou Grupo. 
   O Sr. Millán afirma que iso é o que solicitan, precisión e que as actas se fagan con estilo. 
Todos saben ao que me estou referindo. 
   Non se suscitan máis intervencións polo que o Sr. Alcalde somete a votación a acta 06/12 
correspondente á sesión ordinaria celebrada o día 31 de maio de 2012, quedando aprobada 
por dez votos a favor, oito dos Concelleiros do PP  e dous dos Concelleiros do PSG-PSOE, e 
sete abstencións, dos Concelleiros do BNG. 
 
2º.- RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
 
   Non se suscitan intervencións. 
 
3º.- MODIFICACIÓN CRÉDITO 10/2012: CRÉDITO EXTRAORDINARIO E 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/2012, E APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS AO AMPARO DO RD-LEI 
4/2012. 
 
   O Sr. Freire, Concelleiro Delegado de Facenda, afirma que se trata dun paso máis dentro do 
proceso habilitado co Real Decreto Lei 2012. O primeiro punto foi a aprobación do Plan de 
axuste, logo a aprobación da concertación da operación de préstamo e agora se trata de 
habilitar crédito para cargar as facturas que xa está pagadas e o recoñecemento extraxudicial 
desas facturas que non estaban recoñecidas. 
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   O Sr. Alcalde sinala que solicitou a presencia da Interventora Municipal no Pleno para 
explicar ou aclarar calquera dúbida que puidese xurdir. 
   A Sra. Interventora di que se presenta a aprobación o expediente de modificación de 
crédito, imposto polo Real Decreto 4/2012. No artigo 10 estabelece a obriga de imputar no 
Orzamento no ano 2012 as obrigas que quedaron pendentes de aplicar ao Orzamento que 
foron finanzadas e están pagadas polo operación de préstamo. Trátase de unha modificación 
que se pode cualificar de excepcional, froito do procedemento, recoñecendo facturas unha 
vez que xa están pagadas, polo que non se respectan os requisitos do Texto Refundido da Lei 
de Facendas Locais pero que ven imposto por este Real Decreto. Aplícanse habilitando 
crédito pola parte do préstamo que financia esas obrigas, crédito extraordinario para as 
facturas que se referían a gastos de investimentos sen aplicación orzamentaria no orzamento 
presente e suplemento de crédito para aquelas destinadas a gastos correntes que contaban con 
crédito pero que este non era suficiente para atender estas obrigas. 
   O Sr. Alcalde agradece o traballo feito polo Departamento de Intervención durante estes 
meses, proceso derivado do Real Decreto, tanto na emisión de certificados, realización de 
asientos contables, chamadas a empresas, reunións continuas, comprobacións efectuadas. Un 
traballo complexo desenvolvido nos últimos meses fara remaatalo. Agradecer por este este 
traballo á Intervención, un traballo que se tratou de acometer ca máxima transparencia. 
   Sometida a votación a proposta da Alcaldía sobre modificación crédito 10/2012: crédito 
extraordinario e suplemento de crédito 1/2012, e aprobación de expediente de recoñecemento 
extraxudicial de créditos ao amparo do RD-Lei 4/2012, queda aprobado por oito votos a 
favor, dos Concelleiros do PP,  e nove abstencións, sete dos Concelleiros do BNG e dúas dos 
Concelleiros do PSG-PSOE, co seguinte texto e acordos: 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
 
Visto que de acordo co Real Decreto Lei 4/2012, o Concello Pleno en data 30 de marzo, 
aprobou un Plan de Axuste no marco do RD Lei 4/2012, plan que foi valorado 
favorablemente  pola Secretaría de Estado de Administracións Públicas, autorizándose, en 
consecuencia a concertación da operación de endebedamento. 
 
Visto que o amparo do Real Decreto Lei 4/2012, o Concello Pleno, en data 14 de maio de 
2012, aprobou a concertación dunha operación especial de préstamo por importe de 
4.549.015,54€, formalizándose dita operación o 23 de maio de 2012, coa entidade Caixabank 
S.A. 
 
Visto que con cargo á citada operación de préstamo abóanse: as obrigas pendentes de pago 
recollidas nas relacións iniciais remitidas pola Entidade Local ata o día 15 de marzo, e 
respecto das cales os contratistas, directamente ou a través do Concello, manifestaran a súa 
vontade de acollerse o procedemento do Real Decreto-Lei 4/2012, de 24 de febreiro, así 
como as obrigas pendentes de pago que constan nos certificados individuais remitidos o 
Ministerio. 
 
Tendo en conta que as obrigas pendentes de pago anteriores, son aquelas, que cumpren os 
requisitos sinalados no artigo 2 do Real Decreto Lei 4/2012, con independencia de que estean 
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contabilizadas orzamentariamente, extraorzamentariamente, ou no seu caso, aínda cando non 
constaran reflexadas na contabilidade da Entidade Local sempre que a data do seu rexistro 
administrativo fose anterior o 01 de xaneiro de 2012. 
 
Visto o documento Anexo, que acompaña a esta proposta, na que se relacionan as facturas 
pagadas no mecanismo do RD Lei 4/2012, e que nesta data están pendentes de imputar o 
orzamento, cuxo importe ascende a 993.172,53€. 
 
Visto que o artigo 10 do Real Decreto Lei 4/2012, establece a obriga de que no caso de que a 
operación de endebedamento se destine, total ou parcialmente, á cobertura de obrigas que 
quedaron pendentes de aplicar o orzamento, estas deberán recoñecerse na súa totalidade no 
orzamento vixente para o 2012, con cargo o que corresponda do total financiado.  
 
Visto que o anterior, e coa finalidade de poder imputar o orzamento as obrigas pendentes, 
faise precisa a modificación de créditos do Orzamento do Concello baixo as modalidades de 
crédito extraordinario e suplemento de crédito, financiadas coa operación especial de crédito 
de conformidade co artigo 10 do mencionado Real Decreto Lei 4/2012. Sendo  a 
modificación de créditos e o recoñecemento extraxudicial o remate dunha serie de actuacións 
realizadas no marco do citado RD Lei 4/2012, que comezaron coa remisión da relación 
certificada das obrigas pendentes de pago. 
 
Visto que con data 12 de xuño de 2012 emitiuse informe pola intervención municipal. 
 
Visto que de conformidade co disposto no artigo 177.2 do Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no 
artigo 22.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, o órgano 
competente para á aprobación do expediente de modificación de crédito é o Pleno. E visto 
que de conformidade co disposto no artigo 60.2 do RD 500/1990, o órgano competente para 
a aprobación do recoñecemento extraxudicial de créditos é tamén o Pleno. 
 
Visto o anterior, proponse a adopción polo Pleno do seguinte acordo.  
 

ACORDO 
 
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos n.º10/2012, na  
modalidade de crédito extraordinario, por importe de 523.205,00€ para financiar a existencia 
de obrigas pendentes de aplicar o orzamento aboadas no mecanismo, o amparo do Real 
Decreto Lei 4/2012, baixo a modalidade de Crédito Extraordinario, financiado mediante unha 
operación de crédito de conformidade co artigo 10 do  mencionado Real Decreto Lei 4/2012. 
 
Sendo as aplicación que deben crearse no orzamento municipal para facer fronte as obrigas 
pendentes de aplicar o orzamento as relacionadas no Anexo 1º, co seguinte resume por 
capítulos:  

 
Orzamento de gastos 
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN 
INICIAL 

MODIF. CRÉDITO 
C.E. 1/2012 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 

VI INVERSIÓNS REAIS 126.883,23 523.205,00 650.088,23 

 
Orzamento de ingresos 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN 
INICIAL 

MODIF. CRÉDITO 
C.E. 1/2012 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 

IX PASIVOS FINANCEIROS 0,00 523.205,00 523.205,00 

 
 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos n.º10/2012, na  
modalidade de Suplemento de crédito 1/2012, por importe de 469.967,53€ para financiar a 
existencia de obrigas pendentes de aplicar o orzamento aboadas no mecanismo, o amparo do 
Real Decreto Lei 4/2012, baixo a modalidade de Crédito Extraordinario, financiado mediante 
unha operación de crédito de conformidade co artigo 10 do  mencionado Real Decreto Lei 
4/2012. 
 
Sendo as aplicación que deben dotarse no orzamento municipal para facer fronte as obrigas 
pendentes de aplicar o orzamento as relacionadas no Anexo 2º, co seguinte resume por 
capítulos:  
 

Orzamento de gastos 
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN 

INICIAL 
MODIF. CRÉDITO 

S.C.. 1/2012 
CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA 

II GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS 1.654.406,16 469.967,53 2.124.373,69 

 
Orzamento de ingresos 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN 
INICIAL 

MODIF. CRÉDITO 
S.C. 1/2012 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 

IX PASIVOS FINANCEIROS 0,00 469.967,53 2.124.373,69 

 
 
TERCEIRO. Expoñer este expediente o público mediante anuncio inserto no Boletín Oficial 
da Provincia de Pontevedra, por quince días, durante os cales os interesados poderán 
examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente se considerarase 
definitivamente aprobado si durante o citado prazo non presentaran reclamacións; en caso 
contrario, el Pleno disporá do  prazo dun mes para resolvelas. 
 
 CUARTO. Aprobar mediante recoñecemento extraxudicial de créditos e recoñecer as 
obrigas derivadas da relación de facturas pendentes de recoñecer e aboadas no mecanismo de 
pago a provedores do Real Decreto Lei 4/2012, por importe acumulado de 993.172,53€ 
(importe bruto 996.224,08) co fin de dar cumprimento o establecido no artigo 10 do citado 
Real Decreto Lei 4/2012, de imputación o orzamento das obrigas pendentes de aplicar 
financiadas coa operación especial de endebedamento, concertada o amparo do citado Real 
Decreto, imputando o gasto, polos importes que presenta cada factura ás aplicacións do 
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orzamento que figuran no expediente. Quedando dita aprobación supeditada a aprobación 
definitiva da modificación de crédito. 
 
ANEXO 
 
 

FACTURAS PENDENTES DE APLICAR O ORZAMENTO, INCLUIDAS NA OPERACIÓN DE CRÉDITO 
CONCERTADA O AMPARO DO RD LEI 4/2012 

      
NIF PROVEDOR FACTURA APLICACION CONCEPTO IMPORTE 

A01316637 A & B LABORATORIOS 11/04749 1550  22115 Subministro materiais para servizos 1.173,51 
A01316637 A & B LABORATORIOS 11/06118 1550  22115 Subministro materiais para servizos 1.719,84 
A01316637 A & B LABORATORIOS 11/06508 1550  22115 Subministro materiais para servizos 556,35 
A01316637 A & B LABORATORIOS 11/08137 1550  22115 Subministro materiais para servizos 630,95 
J36396810 AGROCAR, S.C. A/11496 1710  21900 Arrancho maquinaria  de xardins 751,37 
J36396810 AGROCAR, S.C. B11/604 1710  21900 Arrancho maquinaria  de xardins 1.756,83 
J36396810 AGROCAR, S.C. B11/605 1710  21900 Arrancho maquinaria  de xardins 251,17 
J36396810 AGROCAR, S.C. B11/606 1710  21900 Arrancho maquinaria  de xardins 192,20 
J36396810 AGROCAR, S.C. B11/736 1710  21900 Arrancho maquinaria  de xardins 592,29 
B36283760 ALARMAS PONTEVEDRA, S.L. k/10/423 3250  62300 Instalación alarma escola municipal de música. 1.399,27 
B36228534 ALM. CRISTALERIA MOAÑA 24 4310  21200 Arrancho praza de abastos 1.298,00 

B36228534 ALM. CRISTALERIA MOAÑA 70 
1550  21000 Arranchos varios 1.055,16 
3210  21200 Arranchos varios 300,83 
3340  21200 Arranchos varios 153,40 

B36352912 ALMACENES CANDUCHO 1002840 1550  22115 Subministro materiais para servizos 1.481,93 
B36352912 ALMACENES CANDUCHO 1003036 1550  22115 Subministro materiais para servizos 1.455,40 
B36352912 ALMACENES CANDUCHO 1003223 1550  22115 Subministro materiais para servizos 899,77 
B36352912 ALMACENES CANDUCHO 1003400 1550  22115 Subministro materiais para servizos 854,96 
B36352912 ALMACENES CANDUCHO 1003566 1550  22115 Subministro materiais para servizos 731,00 
B36352912 ALMACENES CANDUCHO 1003765 1550  22115 Subministro materiais para servizos 607,10 
B36352912 ALMACENES CANDUCHO 1003928 1550  22115 Subministro materiais para servizos 1.268,41 
B36352912 ALMACENES CANDUCHO 1004105 1550  22115 Subministro materiais para servizos 517,21 
35973146L ALONSO BASPINO, Enrique  (173,58) 05/09 3340  62201 Honorarios dirección obra Rehab.Rosalia Castro 151,13 
35973146L ALONSO BASPINO, Enrique  (5.355,88) 26/11 3340  62201 Honorarios Centro Rosalia de Castro 4.675,05 
35973146L ALONSO BASPINO, Enrique  (722,58) 38/11 3340  62201 Honorarios Centro Rosalia de Castro 630,73 
E36204337 CANCELAS COLLAZO, C.B. 424 3420  22199 Subministro de sábanas 743,40 
B36476158 COMERC. OTERO  MOAÑA 1172 1550  22115 Subministro materiais para servizos 1.082,23 
A81055295 COMPOSAN CONSTRUCCION 673 3420  62200 Aglomerado perímetro campo de futbol 12.586,00 
B15598758 CONST. PIEDRA SIGRAS 128 3420  62202 Muro contención campo da granxa 24.292,66 
B36539930 CONST. TEU LAR ARDAN 10/11 3120  62204 Arrancho casa do médico de Meira. 1.177,64 
B36876795 CONSULT. ASESORES NETGLOBAL 43 9200  22706 Mesa contratación xestión piscina municipal 1.629,80 
B15567167 CORUÑESA AHORRO ENERGETICO 74 1650  60906  Instalación punto luz Ramón Cabanillas. 8.207,13 
B15567167 CORUÑESA AHORRO, S.L. 20110042 1650  60907 Alumeado praza do mar 6.960,50 
A36008886 COVSA 291086 1550  60901 Pavimentación rua Daniel Castelao 17.097,47 
A36008886 COVSA 291095 1550  60902 Pavimentación no Caeiro 6.349,84 
A36008886 COVSA 291204 3420  62200 Cerrajeria – CAMPO FUTBOL 26.423,84 
A36008886 COVSA 291322 3420  62200 Bombeo para – CAMPO DE FUTBOL 20.724,00 
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A36008886 COVSA 291502 3210  60907 Pavimentación colexio de  A Seara 8.525,35 
A36008886 COVSA 291503 3210  60906 Pavimentación colexio de  Reibón 20.186,97 
A36008886 COVSA 291508 3420  62200 Taquilla, cierres e outros- CAMPO DE FUTBOL 47.134,45 
A36008886 COVSA 2110495 1550  21000 Subministro aglomerado para bacheos 1.128,81 
36169207M CURRAS TORRES, Rodrigo  (1261,34) 2011-12.1 3340  62201 Redacc.proxecto modif.C.C.Rosalia de Castro 1.101,00 
36169207M CURRAS TORRES, Rodrigo  (1416,00) 2010-8.1 3340  62201 Estudo xeotécnico  C.Cultural Rosalía de Castro 1.236,00 
36169207M CURRAS TORRES, Rodrigo  (1768,68) 2009-4.4 3340  62201 Honorarios dirección obra Rehab.Rosalia Castro 1.539,97 
36169207M CURRAS TORRES, Rodrigo  (2294,50) 2011-8.1 3340  62201 Redacc.proxecto modif.C.C.Rosalia de Castro 2.002,83 
36169207M CURRAS TORRES, Rodrigo  (2562,85) 2011-10.2 3340  62201 Redacc.proxecto modif.C.C.Rosalia de Castro 2.237,06 
36169207M CURRAS TORRES, Rodrigo  (8416,62) 2011-10.1 3340  62201 Redacc.proxecto modif.C.C.Rosalia de Castro 7.346,71 
22775166Z CURT  MARTINEZ, Federico 9348/2011 1710  22109 Plantas e abonos para xardíns 1.179,90 
B36345635 CYBERNOVA MOAÑA, S.L. 0160/11 9200  21600 Mantenimento equipos informáticos 351,87 
B36345635 CYBERNOVA MOAÑA, S.L. 0187/11 9200  21600 Mantenimento equipos informáticos 351,87 
B36345635 CYBERNOVA MOAÑA, S.L. 0200/11 9200  21600 Mantenimento equipos informáticos 351,87 
B36345635 CYBERNOVA MOAÑA, S.L. 0218/11 9200  21600 Mantenimento equipos informáticos 351,87 
B36519031 DISGETEC, S.L.  2011/018 1650  22107 Subministro materiais para servizos 14.852,66 
A28855260 EL CORTE  INGLES, S.A. 44850 1320  62901 Subministro de defensas para Policia Local. 1.557,00 
A28855260 EL CORTE  INGLES, S.A. 91792819 1320  62901 Subministro fundas para armas da Policia Local 567,50 
B36182657 ELECTROAUTO CANGAS 1100082 1550  62400 Opción de compra vehículo servizos 4238-FGL 7.080,00 
B36182657 ELECTROAUTO CANGAS 1100083 1550  62400 Opción de compra vehículo servizos PO-4321-BK 1.593,00 
B36182657 ELECTROAUTO CANGAS 1101661 1550  21400 Arrancho vehiculos de Servizos 945,51 

A15019243 EMPRESA MONFORTE, S.A. K/46 1320  20400 cota renting vehículo policía local  (962,30 – 
562,65) 399,65 

A36039956 ENMACOSA, S.A. 2011/A1255 4310  22706 Estudo viabilidade praza de abastos 2.655,00 
B36423895 ESCAYOLAS DO MORRAZO 2011/404 4310  21200 Arranchos praza de abastos 778,80 
B36847986 ESTUDIO MORENO, S.L. 114/09 3420  62200 Honorarios redacción proxecto campo de futbol 5.145,18 
B36406668 ESTUDIOS  MIKAR, S.L. 158 1510  22706 Medición parque infantil de Tirán 413,00 
B36406668 ESTUDIOS MIKAR, S.L. 30 4310  22706 Estudo viabilidade praza de abastos 3.889,28 
B36189991 EXCONGAL, S.L. V11/46 3420  62202 Demolición muro contencion campo Domaio 3.186,00 

B36822328 EXTINTORES MARINEX 10/174 

1340  21300 Inspección extintores  54,61 
 1550  21300 inspeccion extintores  46,81 
3210  21300 inspeccion extintores  557,40 
3340  21300 inspeccion extintores  34,04 
3420  21300 inspeccion extintores  89,37 

B36822328 EXTINTORES MARINEX 11/754 

1550  21300 Inspección extintores centros municipais 40,43 
2340  21300 Inspección extintores centros municipais 25,54 
3210  21300 Inspección extintores centros municipais 532,81 
3320  21300 Inspección extintores centros municipais 12,77 
3340  21300 Inspección extintores centros municipais 34,04 
3420  21300 Inspección extintores centros municipais 168,76 
4310  21300 Inspección extintores centros municipais 36,16 
9200  21300 Inspección extintores centros municipais 50,35 

B36405371 FONCAL  MORRAZO, S.L. 0036/11 4310  21200 Traballos arrancho praza abastos 1.014,80 
B36405371 FONCAL  MORRAZO, S.L. 0039/11 1640  21200 Arranchos no cemiterio municipal 696,20 
B36405371 FONCAL  MORRAZO, S.L. 0042/11 3210  21200 Arranchos no colexio de Domaio 790,60 
B36405371 FONCAL  MORRAZO, S.L. 0043/11 3210  21200 Arranchos no colexio de Reibón 4.236,20 
B36405371 FONCAL  MORRAZO, S.L. 0072/11 3210  21200 Arranchos no colexio de Reibón 295,00 
B36405371 FONCAL  MORRAZO, S.L. 0074/11 1640  21200 Arranchos cemiterio de Moaña 2.242,00 
B36405371 FONCAL  MORRAZO, S.L. 0075/11 3210  21200 Arranchos preescolar de O Real 118,00 
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B36405371 FONCAL  MORRAZO, S.L. 0076/11 3120  62203 Arrancho centro saude de Domaio 967,60 
B36405371 FONCAL  MORRAZO, S.L. 0077/11 1550  21000 Arrancho subida a Feira-Abelendo 212,40 
78734757F FRANCISCO FERREIRO G. 8 1550  21000 Traballos tractor arranchos varios 3.209,60 
78734757F FRANCISCO FERREIRO G. 11  1550  21000 Traballos tractor arranchos varios 2.218,40 
78734757F FRANCISCO FERREIRO G. 13 1550  21000 Traballos tractor arranchos varios 991,20 
78734757F FRANCISCO FERREIRO G. 16 1550  21000 Traballos tractor arranchos varios 849,60 
78734757F FRANCISCO FERREIRO G. 18 1550  21000 Traballos tractor arranchos varios 377,60 
78734757F FRANCISCO FERREIRO G. 19 1550  21000 Traballos tractor arranchos varios 118,00 
B36546364 GALIPORT, S.L. 149/2011 3410  22601 Trofeos patinaxe artístico 947,54 
B36546364 GALIPORT, S.L. 152/2011 3410  22601 Trofeos torneo de billarda 152,22 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG ADMON/0511 9200  22100 Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 2.469,51 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG ADMON/0611 9200  22100 consumo enerxía electrica mes de XUÑO 2011 3.382,76 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG ADMON/0711 9200  22100 consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 5.445,51 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG ADMON/0811 9200  22100 consumo enerxía electrica mes de AGOSTO 2011 4.823,33 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG ADMON/0911 9200  22100 consumo enerxía electrica mes de  SETEMBRO 
2011 5.773,94 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG ALPUB/0511 1650  22100  Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 56.771,24 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG ALPUB/0611 1650  22100  consumo enerxía electrica mes de XUÑO 2011 655,02 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG APUBL/0711 1650  22100  consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 30.087,55 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG APUBL/0811 1650  22100  consumo enerxía electrica mes de AGOSTO 2011 17.545,20 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG APUBL/0911 1650  22100  consumo enerxía electrica mes de  SETEMBRO 
2011 22.908,85 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CANIL/0511 3130  22100 Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 76,22 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CANIL/0611 3130  22100 consumo enerxía electrica mes de XUÑO 2011 73,77 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CANIL/0711 3130  22100 consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 7,32 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CANIL/0811 3130  22100 consumo enerxía electrica mes de AGOSTO 2011 83,80 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CANIL/0911 3130  22100 consumo enerxía electrica mes de  SETEMBRO 
2011 15,40 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CEMIT/0511 1640  22100 Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 341,14 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CEMIT/0711 1640  22100 consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 183,76 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CEMIT/0911 1640  22100 consumo enerxía electrica mes de  SETEMBRO 
2011 211,01 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CSAUDE/0511 3120  22100 Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 217,47 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CSAUDE/0711 3120  22100 consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 152,56 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CSAUDE/0911 3120  22100 consumo enerxía electrica mes de  SETEMBRO 
2011 149,26 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CULTUR//0811 3340  22100 consumo enerxía electrica mes de AGOSTO 2011 368,56 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CULTUR/0511 3340  22100 Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 457,19 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CULTUR/0611 3340  22100 consumo enerxía electrica mes de XUÑO 2011 361,18 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CULTUR/0711 3340  22100 consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 56,69 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG CULTUR/0911 3340  22100 consumo enerxía electrica mes de  SETEMBRO 
2011 279,76 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG DEPORT/0511 3420  22100 Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 2.713,34 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG DEPORT/0611 3420  22100 consumo enerxía electrica mes de XUÑO 2011 1.778,90 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG DEPORT/0711 3420  22100 consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 3.040,49 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG DEPORT/0811 3420  22100 consumo enerxía electrica mes de AGOSTO 2011 1.845,04 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG DEPORT/0911 3420  22100 consumo enerxía electrica mes de  SETEMBRO 
2011 2.699,42 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG EDUC/0511 3210  22100 Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 6.425,27 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG EDUC/0611 3210  22100 consumo enerxía electrica mes de XUÑO 2011 3.151,42 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG EDUC/0711 3210  22100 consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 5.272,90 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG EDUC/0811 3210  22100 consumo enerxía electrica mes de AGOSTO 2011 2.680,44 
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A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG EDUC/0911 3210  22100 consumo enerxía electrica mes de  SETEMBRO 
2011 2.577,95 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG LUDOT/0611 2340  22100 consumo enerxía electrica mes de XUÑO 2011 26,51 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG LUDOT/0711 2340  22100 consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 32,15 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG LUDOT/0811 2340  22100 consumo enerxía electrica mes de AGOSTO 2011 38,53 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG PRAZA/0511 4310  22100 Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 498,17 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG PRAZA/0811 4310  22100 consumo enerxía electrica mes de AGOSTO 2011 1.102,67 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG SERSOC/0511 2310  22100 Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 478,48 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG SERSOC/0611 2310  22100 consumo enerxía electrica mes de XUÑO 2011 285,97 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG SERSOC/0711 2310  22100 consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 342,73 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG SERSOC/0811 2310  22100 consumo enerxía electrica mes de AGOSTO 2011 319,70 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG SERVSOC/0911 2310  22100 consumo enerxía electrica mes de  SETEMBRO 
2011 593,68 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG XUVENT/0511 3370  22100 Consumo enerxía electrica mes de MAIO 2011 314,08 
A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG XUVENT/0711 3370  22100 consumo enerxía electrica mes de  XULLO 2011 170,41 

A65067332 GAS NATURAL S.U.R. SDG XUVENT/0911 3370  22100 consumo enerxía electrica mes de  SETEMBRO 
2011 229,26 

B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 5665 1550  22103 combustible vehiculos de servizos xuño 2011 2.485,20 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 5667 1340  22103 Combustible vehiculos P. Civil 584,90 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 5668 1320  22103 Combustible vehículos P. Local 699,14 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 6466 1550  22103 Combustible vehículos de servizos 1.982,52 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 7208 1550  22103 Combustible vehiculos de Servizos 2.154,66 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 7210 1340  22103 Combustible vehiculos P. Civil 1.043,24 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 7211 1320  22103 Combustible vehículos P. Local 651,66 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 7212 1340  22103 Combustible salvamento en praias 171,01 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 7982 1550  22103 Combustible vehiculos de Servizos 2.371,60 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 7983 1340  22103 Combustible vehiculos P. Civil 462,25 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 7984 1320  22103 Combustible vehículos P. Local 576,08 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 7985 1340  22103 Combustible salvamento en praias 147,54 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 8961 1550  22103 Combustible vehiculos de Servizos 2.381,51 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 8963 1340  22103 Combustible vehiculos P. Civil 543,09 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 8964 1320  22103 Combustible vehículos P. Local 532,00 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 9298 3120  22103 Combustible centros de saúde 766,65 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 9353 3210  22103 Combustibe centros deportivos e colexios 1.520,00 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 9353 3420  22103 Combustibe centros deportivos e colexios 665,00 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 10039 3420  22103 gasoleo campo de futbol de Domaio 500,00 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 10305 1550  22103 Combustible vehiculos de Servizos 2.707,14 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 10306 9200  22103 Combustible vehiculo notificador 75,15 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 10307 1340  22103 Combustible vehiculos P. Civil 491,35 
B36204576 GASOLEOS M. SANCHILAN.. 10308 1320  22103 Combustible vehículos P. Local 611,63 
B41832478 GENERAL ELEVADORES XXI FV10/22173 3320  21301 Mantenimento ascensor biblioteca xuño 110,20 
B41832478 GENERAL ELEVADORES XXI FV10/22174 9200  21301 Mantenimento ascensor casa concello xuño 110,20 
A36851962 GRUPO JCA HORMIGONES 0022/2011 1550  21000 Subministro zahorra  arranchos varios 1.832,30 
A36851962 GRUPO JCA HORMIGONES 25-0001147 1550  21000 Subministro formigón arranchos varios 307,11 
A36851962 GRUPO JCA HORMIGONES 25-000862 1550  21000 Subministro formigón arranchos varios 1.331,77 
A36851962 GRUPO JCA HORMIGONES 25-000971 1550  21000 Subministro formigón arranchos varios 618,06 
A58620808 HPC  IBERICA, S.A. 290970 1710  62802 Equipamento para parques infantis 12.162,60 
B36585446 IDELNOR, S.L. 011/045 1650  61901 Reposición alumeados publicos 690,87 
B36464121 INST.ARTISTICAS IVAN A/55 4320  20202 Aluguer carpa festa do mexillón 2.242,00 
B36464121 INST.ARTISTICAS IVAN A/94 4320  20202 Aluguer carpa festa San Martiño 3.540,00 



 10 

B36474344 JUCONS GALAICA, S.L. 496 1550  20300 Aluguer maquinaria para servizos 941,64 
B36474344 JUCONS GALAICA, S.L. 579 1550  20300 Aluguer maquinaria para servizos 277,47 
B36474344 JUCONS GALAICA, S.L. 607 1550  20300 Aluguer maquinaria para servizos 1.474,80 
B36474344 JUCONS GALAICA, S.L. 680 1550  20300 Aluguer maquinaria para servizos 517,26 

B36813715 LAGARES, S.L. 09-015 1510  62703 
Redacción Proxecto contorno adro de 
Samertolameu 6.380,00 

B36813715 LAGARES, S.L. 09-017 1510  62702 Redacción Proxecto accesos a praia da Borna 12.000,00 
B36868297 MADERINTEGRAL, S.L. 034-11 1550  21000 Subm. e colocacion rampa madeira praia 2.655,00 
B36033470 MANUEL VAQUEIRO, S.L. 2627 1550  21000 Traballos de pedra, na curva da Lomba 4.383,70 
J15596752 MARLO, S.C. 371 1550  62500 Subministro de marquesiña 3.831,48 
B36064764 MONTAXES ANTEPAZO 048/2011 1650  61901 Reposición alumeados publicos 596,37 
B36430577 MONTAXES E. VEGA 143 3210  63200 Traballos no colexio de Abelendo 460,20 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 362 3120  62301 Aspiradora centro fisioterapia 167,10 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 386 3210  22110 Productos limpeza- Preesc.Quintela 136,81 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 388 3210  22110 Productos limpeza- Colexio Quintela 298,75 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 429 3210  22110 Productos limpeza- Preesc. O Real 196,42 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 431 3210  22110 Productos limpeza- Colexio Reibón 213,21 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 445 3210  22110 Productos limpeza- Colexio A Seara 300,04 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 480 1550  22110 Productos limpeza para Servizos 125,48 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 481 3210  22110 Productos limpeza para Colexios 447,41 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 485 3250  22110 Productos limpeza -Escola de música 52,82 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 534 3210  22110 Productos limpeza  para Bibliotecas 679,04 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 583 3210  22110 Productos limpeza para Colexios 439,64 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 640 3250  22110 Productos limpeza -Escola de música 44,23 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 677 3210  22110 Productos limpeza para Colexios 85,13 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 678 1550  22110 Productos limpeza para Servizos 124,17 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 714 3210  22110 Productos limpeza para Colexios 45,70 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 766 3120  22110 Productos limpeza centros de saúde 124,60 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 767 3210  22110 Productos limpeza para Colexios 1.453,58 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 771 3250  22110 Productos limpeza Escola de Música 70,86 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 817 3210  22110 Productos limpeza para Colexios 859,39 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 822 3420  22110 Productos limpeza centros deportivos 131,59 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 847 3250  22110 Productos limpeza- Escola de música 146,70 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 867 3210  22110 Productos limpeza para Colexios 1.285,41 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 895 1550  22110 Productos limpeza para Servizos 90,91 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 896  3210  22110 Productos limpeza para Colexios 1.405,33 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 938 4310  22110 Productos limpeza para praza de abastos 90,35 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 941 3210  22110 Productos limpeza para Colexios 581,79 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 980 3210  22110 Productos limpeza  para Bibliotecas 12,51 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 981 3120  22110 Productos limpeza centros de saúde 166,49 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 982 3420  22110 Productos limpeza centros deportivos 348,57 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 983 3250  22110 Productos limpeza -Escola de música 165,28 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 984 3210  22110 Productos limpeza para Colexios 1.049,49 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 1017 3210  22110 Productos limpeza para Colexios 751,66 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 1019 3120  22110 Productos limpeza centros de saúde 103,50 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 1020 4310  22110 Productos limpeza – praza de abastos 60,03 
76891475Z MONTES COSTAL, Mª Luz 1027 9200  22110 Productos limpeza – Casa Concello 246,03 
B27266113 MULTISPORTS GALICIA, SL FA04711 3410  22609 Organiz.carreira pedestre Concello 1.478,21 
36159467V MURADAS SEARA, Manuel 20110901 1550  22115 Subministro materiais para servizos 489,23 
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36159467V MURADAS SEARA, Manuel 20111494 1550  22115 Subministro materiais para servizos 605,02 
B27222827 NOR-PREVENCION, S.L. 1439 3340  62201 Asist.Tec. C.C. Rosalía de Castro 719,80 
B27222827 NOR-PREVENCION, S.L. 5071 3340  62201 Asist.Tec. C.C. Rosalía de Castro 719,80 
B27222827 NOR-PREVENCION, S.L. 15781 3340  62201 Asist.Tec. C.C. Rosalía de Castro 719,80 
B27222827 NOR-PREVENCION, S.L. H14149 3340  62201 Asist.Tec. C.C. Rosalía de Castro 3.599,00 
B27222827 NOR-PREVENCION, S.L. H3123 3340  62201 Asist.Tec. C.C. Rosalía de Castro 719,80 
B36124212 O. Y S.  FERNANDEZ, S.L. A230 1550  22300 Recollida e transporte de entullos 236,00 
B36124212 O. Y S.  FERNANDEZ, S.L. A279 1550  22300 Recollida e transporte de entullos 660,80 
B36124212 O. Y S.  FERNANDEZ, S.L. A372 1550  21000 Limpeza de sumidoiros 1.285,47 
B36124212 O. Y S.  FERNANDEZ, S.L. A426 1550  22300 Recollida e transporte de entullos 1.439,60 
B36124212 O. Y S.  FERNANDEZ, S.L. A4322 1550  22300 Recollida e transporte de entullos 1.416,00 
B36124212 O. Y S.  FERNANDEZ, S.L. A564 1550  22300 Recollida e transporte de entullos 1.233,10 
B36062180 PAZ DISMAC, S.L. 11008233 9200  22000 Subministro material de oficina. 810,66 
B36112043 PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 11/32 1320  22104 Vestiario Policía Local                                  6.513,60 
B36112043 PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 11/64 1320  22104 Vestiario persoal Policía Local 623,04 
B36112043 PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 11/66 1550  22104 Vestiario persoal de servizos. 1.049,61 
B36112043 PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 11/69 1320  22104 Vestiario Policía Local                                  1.602,44 
B36112043 PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 11/74 1340  22104 Vestiario persoal salvamento praias 859,04 
B36112043 PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 11/88 1320  22104 Vestiario Policía Local                                  1.062,00 
B36112043 PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 11/26 1320  62901 Fundas pistolas Policia Local                      649,00 
B70037213 PISTACATRO PRODUCC. A0194 3340  22610 Actuación “Aló Django” camiños da cultura 1.101,60 

B36811636 PLYGEPE, S.L. 10113 3210  61901 
Construcción muro de contención no colexio de 
Quintela 12.525,70 

B36811636 PLYGEPE, S.L. 11025 4310  63200 Acondicionamento praza abastos 9.051,07 
B36811636 PLYGEPE, S.L. 11026 4310  63200 Acondicionamento praza abastos 3.574,14 
B36811636 PLYGEPE, S.L. 11027 4310  63200 Acondicionamento praza abastos 1.116,28 
B36534147 PRETO DE TI, S.L. 65/11 2310  22617 Axuda domicilio dependencia novemb-11 13.033,95 
B36376515 RECAMB. RODEIRA MOTOR 8311 1550  21400 Repostos para arrancho vehiculos 119,60 
B36297471 RELE CALEFACCION, S.L. 11  1650  61901 Reposición alumeado Berducedo a Meira   4.970,16 
B36297471 RELE CALEFACCION, S.L. 12  1650  61901 Reposición alumeado Ameixoada               4.644,01 
B36297471 RELE CALEFACCION, S.L. 61 3130  21200 Reparacions no canil  927,48 
B36297471 RELE CALEFACCION, S.L. 79  3120  62203 Instalación electrica centro saude Domaio 1.733,42 
B36297471 RELE CALEFACCION, S.L. 847 3120  62203 Acometida electrica centro de saude de Domaio 6.137,18 
73241147Q RODRIGUEZ ABAL, J. Luis 139 1320  22000 Material de oficina para Policía Local 252,52 
73241147Q RODRIGUEZ ABAL, J. Luis 235 9200  22000 Material de oficina para oficinas. 99,12 
B36301588 ROMERO SOLIÑO, S.L. 2011/A/744 1550  22115 Subministro materiais para servizos 131,79 
B36301588 ROMERO SOLIÑO, S.L. 2011/A/779 1550  22115 Subministro materiais para servizos 98,78 
B36301588 ROMERO SOLIÑO, S.L. 2011/A/792 1550  22115 Subministro materiais para servizos 914,50 
B36301588 ROMERO SOLIÑO, S.L. 2011/A/798 1550  22115 Subministro materiais para servizos 83,43 
B36301588 ROMERO SOLIÑO, S.L. 2011/A/810 1550  22115 Subministro materiais para servizos 235,24 
B36301588 ROMERO SOLIÑO, S.L. 2011/A/872 1550  22115 Subministro materiais para servizos 382,99 
B36301588 ROMERO SOLIÑO, S.L. 2011/A/917 1550  22115 Subministro materiais para servizos 317,17 
B36369650 ROYMER OBRA CIVIL, S.L. 0023/05 1550  60903 Pavimentación camiño Isamil 27.135,69 

B36369650 ROYMER OBRA CIVIL, S.L. 0036/06 2310  62201 
Acondicionamento centro integrado de servicios 
sociais 56.584,14 

B36369650 ROYMER OBRA CIVIL, S.L. 0049/07 4310  62200 Mellora instalacion praza de abastos 67.852,65 
B36369650 ROYMER OBRA CIVIL, S.L. 0092/06 1550  60904 Asfaltado pista pedra Navio 11.823,88 
B36369650 ROYMER OBRA CIVIL, S.L. 0093/06 1550  60905 Asfaltado camiño da Gándara 11.971,20 
35312621P RUA RUA, F. David 123/2011 3340  22199 Paneis exposición San Martiño 474,36 
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35312621P RUA RUA, F. David 135/2011 1510  22114 Subministro carteis de obra 220,33 
35312621P RUA RUA, F. David 136/2011 1510  22114 Subministro carteis de obra 55,08 
35312621P RUA RUA, F. David 137/2011 1510  22114 Subministro carteis de obra 165,25 
35312621P RUA RUA, F. David 138/2011 1510  22114 Subministro carteis de obra 110,16 
A08015646 S.E.CARBUROS METALICOS 9457579065 1550  22115 Subministro materiais para servizos 440,59 
B36204576 SANCHILAN, S.L. 3289/11 1550  22103 Subministro combustible vehiculos servic. 236,00 
B36204576 SANCHILAN, S.L. 3695/11 1340  22103 Subministro combustible vehiculos P. Civil 8,00 
E36946028 SEROS 110500 1550  22115 Subministro materiais para servizos 54,46 
E36946028 SEROS 110679 1550  22115 Subministro materiais para servizos 98,70 
E36946028 SEROS 110680 1550  22115 Subministro materiais para servizos 259,72 
B86254224 SERVICRES MANTENIM. 41100076 1710  22109 Subministro herbicidas para xardins 936,92 
B94014032 SILORDIMAR GAS, S.L. 4129 3210  22103 Combustible preescolar de A Seara 182,25 
B94014032 SILORDIMAR GAS, S.L. 4381 3210  22103 Combustible preescolar de A Seara 183,00 
B94014032 SILORDIMAR GAS, S.L. 5347 3210  22103 Combustible preescolar de A Seara 127,84 
B36465003 SISTEM. INGENIERIA AMBIENTAL 210410 3130  62700 Redacción anteproxecto reforma integral do canil 2.900,00 

B36465003 SISTEMAS INGENIER. AMBIENTAL 220410 1510  62701 
Redacción proxecto execución melloras muiño do 
Rial 7.714,00 

B28984094 SOLUCION TECNICA  NCH 524085 1550  22115 Subministro materiais para servizos 358,25 
B28984094 SOLUCION TECNICA  NCH 524136 1550  22115 Subministro materiais para servizos 713,31 

A78923125 TELEFONICA  MOVILES 027267 

1320  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 195,99 
1340  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 81,89 
1510  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 132,32 
1550  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 286,05 
1640  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 10,95 
3250  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 35,29 
3420  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 43,12 
4310  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 26,59 
4320  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 10,62 
9120  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 351,87 
9200  22200 Consumo telefonos móbiles  OUTUBRO 2011 448,39 

A78923125 TELEFONICA  MOVILES 027585 
1320  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 92,04 
1340  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 22,42 
4320  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 46,02 

A78923125 TELEFONICA  MOVILES 035037 

1320  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 197,89 
1340  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 125,17 
1510  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 134,42 
1550  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 291,66 
1640  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 13,63 
3250  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 15,49 
3420  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 57,20 
4310  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 26,75 
4320  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 10,62 
9120  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 372,25 
9200  22200 Consumo telefonos móbiles SETEMBRO 2011 528,82 

A78923125 TELEFONICA  MOVILES 035358 
1320  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 92,04 
1340  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 22,42 
4320  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 46,02 

A78923125 TELEFONICA  MOVILES 079146 
1320  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 92,04 
1340  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 22,42 
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4320  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 46,02 

A78923125 TELEFONICA  MOVILES 080508 

1320  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 196,56 
1340  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 77,33 
1510  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 137,70 
1550  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 331,09 
1640  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 8,99 
3250  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 10,07 
3420  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 43,06 
4310  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 24,66 
4320  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 10,62 
9120  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 353,94 
9200  22200 Consumo telefonos móbiles  NOVEMBRO 2011 487,64 

A78923125 TELEFONICA  MOVILES 100483 
1320  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 92,04 
1340  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 22,42 
4320  22200 Conexión internet P.Local.P.Civil e T. 46,02 

A78923125 TELEFONICA  MOVILES 101829 

1320  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 208,96 
1340  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 105,64 
1510  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 95,96 
1550  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 322,66 
1640  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 9,04 
3250  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 17,20 
3420  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 75,45 
4310  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 25,84 
4320  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 10,62 
9120  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 397,57 
9200  22200 Consumo telefonos móbiles AGOSTO 2011 545,05 

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 002536 

1340  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 203,68 
1550  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 83,90 
2310  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 208,79 
2340  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 123,23 
3120  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 156,70 
3210  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 89,73 
3250  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 75,84 
3320  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 365,56 
3340  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 95,39 
3370  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 118,64 
3420  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 143,58 
4310  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 131,15 
9200  22200 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 1.089,66 
9200  22220 consumo telefonos fixos NOVEMBRO 2011 91,98 

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 002563 

1340  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 183,75 
1550  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 90,03 
2310  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 202,60 
2340  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 125,61 
3120  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 146,71 
3210  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 142,65 
3250  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 68,97 
3320  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 362,63 
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3340  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 95,39 
3370  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 106,73 
3420  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 170,32 
4310  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 151,63 
9200  22200 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 1.101,11 
9200  22220 consumo telefonos fixos OUTUBRO 2011 95,23 

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 002573 

1340  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 159,79 
1550  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 70,73 
2310  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 209,37 
2340  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 116,81 
3120  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 193,11 
3210  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 35,38 
3250  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 47,05 
3320  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 318,26 
3340  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 95,39 
3370  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 109,87 
3420  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 264,65 
4310  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 116,58 
9200  22200 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 1.026,20 
9200  22220 consumo telefonos fixos SETEMBRO 2011 97,56 

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 002590 

1340  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 193,71 
1550  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 82,14 
2310  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 199,57 
2340  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 117,20 
3120  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 191,07 
3210  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 40,53 
3250  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 51,51 
3320  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 339,00 
3340  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 95,39 
3370  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 117,99 
3420  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 197,28 
4310  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 160,11 
9200  22200 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 1.110,22 
9200  22220 consumo telefonos fixos AGOSTO 2011 92,31 

B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL varias 3120  22100 enerxía electrica aluguer centro fisioterapia e 
odontoloxia 2.171,79 

A79524054 URBASER, S.A. 10015 1630  22707 Servizo limpeza viaria mes de decembro de 2010 19.543,56 
A79524054 URBASER, S.A. 11012 1630  22707 Servizo limpeza viaria – outubro 2011 21.568,51 
A79524054 URBASER, S.A. 11013 1630  22707 Servizo limpeza viaria – novembro 2011 21.568,51 
A79524054 URBASER, S.A. 11014 1630  22707 Servizo limpeza viaria – decembro 2011 21.568,51 
B36208239 VIROCEM, S.L. 11092 1510  22702 Control de ruídos e vibracións 1.289,17 
B36208239 VIROCEM, S.L. 11283 1510  22702 Control de ruídos e vibracións 1.289,17 
B36300564 VIVEIROS  ADOA,  S.L. 110962 1710  62803 Xardiñeiras e abrazadeiras para Paseo 4.543,00 
B36300564 VIVEIROS  ADOA,  S.L. 111230 1710  22109 Subministros varios para xardins 461,62 
B36300564 VIVEIROS ADOA,  S.L. 112002 1710  22109 Subministro plantas para xardíns 1.597,05 
B36746584 XESTION AMBIENTAL CONTRATAS 19/08 1550  61900 Colocación barreira seguridade na Masandía 3.430,78 
    SUMA TOTAL 993.172,53 
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(importe bruto total = 993.172,53 + 3.051,55 = 996.224,08)    
 
4º.- MOCIÓN DA PLATAFORMA POLA DEFENSA DA RÍA DE VIGO SOBRE 
TRAMITACIÓN E DELIMITACIÓN DE ESPAZOS E USOS PORTUARIOS DO 
PORTO DE VIGO. 
 
   O Sr. Regueira, Presidente da Plataforma, sinala que a proposta é coñecida por todos. Xa 
falamos na Comisión Informativa de Servizos, fixéronse corrección de algúns aspectos. 
Dende a Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo “CÍES”. Dende a Plataforma solo 
pretendemos o incremento da produtividade da ría, xeradora de milleiros de postos de 
traballo, o que leva consigo a recuperación de zonas degradadas, pero tamén que nas distintas 
actividades industriais se cumpra coa normativa medio ambiental. Que se respete o medio 
ambiente e non se degraden ou eliminen zonas de producción marisqueira e pesqueira. Que 
se faga un uso sustentable dos recursos e potencialidades da ría e a súa contorna. Que se 
compatibilicen os distintos sectores. Que os cidadáns sintan que as distintas actividades e 
servicios son efectivamente útiles á sociedade e cumpren as expectativas xeradas. Sen 
extenderse moito, voi ler os puntos que se someten a aprobación na moción: 
a) Os espazos gañados ao mar polo porto de Vigo estean destinada exclusivamente a aquelas 
actividades que necesariamente precisen do mar, transporte de mercadorías e viaxeiros por 
vía marítima, construción naval e depósito de mercadorías en tránsito. 
b) En ningún caso se deben levar a cabo actuacións para converter os espazos gañados ao 
mar en polígonos industriais. É evidente que o espazo portuario debe ter unhas boas 
comunicacións, por estrada e camiño de ferro, con polígonos industriais no interior do 
territorio, (Plisan, cidade do frío, etc.), será necesario pois que se contemple e programe a 
continuación do túnel desde o Berbés a Bouzas, así como o camiño de ferro en todo o espazo 
portuario. 
c) Desafectación do tramo de costa desde o punto 769 (situado na Punta do Castelo) ao punto 
766 (parte OE do areal do Regueiriño) da Z.M.T do deslinde T. M. de Vilaboa a T.M 
Cangas. Zona inserida no espazo protexido LIC, Enseada de San Simón. Onde ademais do 
areal do Regueiriño, zona de pesca, marisqueo, polígonos mexilloeiros, pecios da batalla de 
Rande, restos arqueolóxicos e unha forte dinámica litoral. É unha zona de forte pendente, 
canteira e escaso terreo terrestre o que fai a zona de nulo interese portuario. 
d) Desafectación do tramo de costa desde o punto 735, parte Este do areal do Mouro, ao 
punto 711, comezo da praia da Queixeira,  da Z.M.T do deslinde do T.M. de Vilaboa a T.M 
Cangas. Zona inserida no espazo protexido LIC, Enseada de San Simón, onde ademais 
existen zona de pesca, marisqueo, polígonos mexilloeiros, os areais de O Mouro, areal do 
Castaño e comezo do areal da Queixeira e forte dinámica litoral. A zona terrestre é moi 
escasa e está ocupada por un paseo peonil e miradoiro veciñal. Manifestar ademais, que na 
zona non existe, nin existiu nunca, actividade de estaleiro algún. 
e) Desafectación do tramo de costa na zona de a Borna, desde o punto 540 ao 536 da Z.M.T 
do deslinde do T.M. de Vilaboa a T.M Cangas. Na que se inclúe zona de praias, zona de 
pesca, marisqueo e forte dinámica litoral. Manifestar así mesmo que nesta zona non existe 
espazo terrestre algún, dado que limitando co cantil xa está a estrada de acceso ao lugar do 
Latón. 
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f) Desafectación do tramo de costa no Areal do Latón, desde o punto 513 ao 510 da Z.M.T 
do deslinde do T.M. de Vilaboa a T.M Cangas. Na que se inclúe zona de pesca, marisqueo, 
patrimonio popular (lavadoiro veciñal e areal do Latón). 
g) Desafectación do tramo de costa no Areal do Cocho, desde o punto 417 ao 396 da Z.M.T 
do deslinde do T.M. de Vilaboa a T.M Cangas. Na que se inclúe zona de marisqueo e praias. 
h) Mostramos a nosa oposición a que se poidan construír edificacións nos espazos gañados á 
lámina de auga e pedimos que as concesións existentes, chegada a data de caducidade non 
sexan anovadas e polo tanto trasladadas ditas edificacións a polígonos no interior do 
territorio. 
i) Establecer o punto de atraque do transporte de viaxeiros de ría, (Vigo-Moaña-Cangas, etc.) 
na dársena nº 2, cantil Norte, cunhas características axeitadas e inmellorables para establecer 
unha estación nodal, (transporte de viaxeiro terra mar, xa que logo na zona, (20-30 metros), 
están ubicadas as paradas do transporte colectivo urbano e taxis. Ten unhas condicións de 
abrigo idóneas e o acceso peonil á zona centro pola pasarela do Centro comercial de A Laxe, 
nas mellores condición de seguridade e rapidez para os peóns.    
    Finalmente, o Sr. Regueira engade que se propón a corrección da toponimia dentro do 
termo municipal. Aparecen nomes ou zonas que non corresponden a Moaña e outras que 
correspondendo a Moaña están mal situadas. 
   O Sr. Rodas, Concelleiro do BNG, agradece a contribución da Plataforma. En primeiro 
lugar, por encher de contido este Pleno, por parte do Goberno nada de nada. En segundo 
lugar agradecerlle por recuperar o espírito de consenso que sempre se mantivo neste 
Concello neste tema. Na anterior proposta se mantiveran unha serie de reunións cos 
colectivos afectados para consensuar unha proposta. Logo foi trasladada a Comisión onde 
obtivo o respaldo de todos os Grupos. Isto non sucedeu agora, pero a Plataforma 
afortunadamente emendou ese erro do Grupo de Goberno, que presentou unha alegación 
onde non quedaba fixada a posición deste Concello, agora fixao a Plataforma. Dentro da 
proposta global quedaban unha serie de pequenos tramos: O tramo que recolle o areal do 
Mouro, o tramo que recolle unha parte do areal da Borna, o tramo do Latón  e o tramo do 
Cocho, que quedaban supeditados ao interese particular de propietarios lindantes ou dos 
propietarios que teñen algunha industria anexa, para que no futuro puidesen seguir ampliando 
as súas instalacións en detrimento dos intereses dos veciños de Moaña. A última 
consideración que teño que facer é que non solo o Grupo de Goberno non é capaz de tomar a 
iniciativa neste tema senón que ademais atopamos ca sorpresa de que tivemos que repetir a 
proposta en dúas Comisións e na segunda nen siquera tiñan estudado o expediente. 
Aportación lamentable, en cambio é importante é a aportación da Plataforma, que recupera o 
consenso na defensa dos lexítimos intereses dos veciños de Moaña. 
   O Sr. Pastoriza sinala que con ocasión do momento no que se acordou o texto da moción xa 
amosaron a súa satisfacción pola introdución da moción e dos acordos que plantexaba. É 
difícil de entender hoxe, como moañés, que a Autoridade Portuaria de Vigo teña 
competencias en zonas do noso territorio, zonas onde no seu día fixo o que quixo, canteiras e 
pouco máis, que usan para atrancar e non deixar facer ao Concello de Moaña, neste caso. 
Debe de ser catorce ou quince vez que se intenta por parte do Porto de Vigo facer o Plan de 
usos. O Porto de Vigo é un dos poucos de España que se pasa polo forro esa lexislación 
porque ten o mellor plan, que é non telo, o Presidente fai o que lle ven en gaña. Non ten 
planeamento, ningún documento, fai o que lle da a gaña. Raro que esta nova Presidencia trate 
de poñer iso en orde, cando o Porto de Vigo ven usándose, con outras administracións, como 
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territorio de combate entre partidos. Incríble que a Autoridade Portuaria de Vigo, o Alcalde 
de Vigo sexa capaz de sacar isto adiante. Un comentario, falamos de retirar as referencias ao 
resto dos concellos da ría e falamos de pedir que se melloren as condicións de atraque dos 
barcos de ría de Moaña en Vigo. Seguramente non sexa a mellor das solucións agora, non sei 
se tedes algún tipo de acordo que xustifique o punto de amarre que propoñedes. No seu 
momento houbo algunha idea de poñelo dentro das artes de pesca. A maiores o problema 
nesa área de cruceros.  En calquera caso estará consensuado, non imos poñer ningún atranco. 
   A Sra. Maya, Concelleira Delegada de actividade económica, sinala que por parte do PP 
non se van opoñer a aprobación da moción, posto que xa foi consensuado en Comisión. Pero 
respecto ao afirmado polo Sr. Rodas, é incerto, hai que dicir que por parte do Grupo do 
Goberno o 25 de maio levouse á Xunta de Goberno para poder remitir á Autoridade Portuaria 
de Vigo unha modificación ao texto que nos enviaran. Este Goberno non se desentende do 
que sucede na ría de Vigo. 
   O Sr. Rodas afirma que a alegación que presenta o Concello fala solo de unha pequena 
zona que afecta ao Mouro e un tramo que afecta ao Cocho. En cambio na moción que 
presenta a Plataforma deixa claro todo a zona de Moaña e amplía a alegación. 
   A Sra. Maya afirma que o Sr. Rodas contradise. Dixo que por esta parte non nos 
interesabamos en presentar ningunha modificación e aí si que se participou. 
   Rematadas as intervencións o Sr. Alcalde somete a a votación a moción da Plataforma pola 
defensa da ría de Vigo sobre tramitación e delimitación de espazos e usos portuarios do Porto 
de Vigo, quedando aprobada por unanimidade dos Conclleiros presentes co seguinte texto e 
acordos: 
 

“SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE MOAÑA 
 
 
 Serxio Regueira Gómez, DNI nº 35 931 585-L, con domicilio ós efectos de 
notificación en Palmas 56A 1º, CP 36957, Moaña en calidade de presidente da Plataforma 
Pola Defensa da Ría de Vigo “CÍES”, con domicilio social en R/ do Pazo nº 2, Bouzas, Vigo 
 

EXPÓN 
 
Introducidas as modificacións de consenso coa participación de todos os grupos da 
corporación acadadas na Comisión de Servicios, celebrada no salón de Plenos do Concello o 
día 20 de xuño, presentamos o texto reducido da MOCIÓN ao Pleno e remisión posterior, 
dentro do prazo establecido na exposición pública, ao Sr. Presidente da Autoridade Portuaria 
de Vigo: 
 
Publicado no DOG nº 93 do 16 de maio de 2.012 o acordo do Consello de Administración da 
Autoridade Portuaria de Vigo celebrado o día 11 de maio de 2.012 no que acordou, de 
conformidade co artigo 69.4b) do Real Decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei de portos do Estado e da Mariña Mercante, mediante 
o cal da comenzo o trámite de información pública polo prazo de 45 días, a tramitación da 
delimitación dos espazos e usos portuarios do Porto de Vigo.: 
 
Introdución 
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O medio mariño é un patrimonio moi valioso que ten que ser protexido, conservado e, cando 
sexa viable, rehabilitado, co obxectivo final de manter a biodiversidade e preservar a 
diversidade e o dinamismo duns océanos e mares que sexan limpos, sans e produtivos. A ese 
respecto, a DIRECTIVA 2008/56/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E O CONSELLO de 
17 de xuño de 2008 pola que se establece un marco de acción comunitaria para a política do 
medio mariño (Directiva marco sobre a estratexia mariña) que debe, entre outras cousas, 
promover a integración das consideracións ambientais en todas as políticas pertinentes e 
proporcionar o alicerce ambiental para a futura política marítima da Unión Europea.  
 
A Lei 41/2010, de 29 de decembro, de protección do medio mariño recolle a necesidade do 
mantemento dunha calidade axeitada do medio mariño. 
 
O Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido 
da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante, recolle no seu articulado os seguintes 
referidos a temas ambientais: 
 
Artigo 44 a posibilidade da desafectación de bens de dominio público, que resulten 
innecesarios para o cumprimento de fins deste carácter, e estean adscritos ás Autoridades 
Portuarias. No artigo 113, relativo aos servizos portuarios, pregos de prescricións particulares 
dos servizos portuarios, contempla as obrigacións de protección ambiental e de contribución 
á sustentabilidade. Así mesmo contempla a posibilidade de bonificacións das taxas de 
actividade e utilización, no artigo 245, no que se recolle a necesidade de incentivar mellores 
prácticas ambientais. 
A Ría de Vigo, ademais de ser un enclave xeográfico historicamente utilizado como abrigo 
natural para o tráfico marítimo, é un espazo de alta biodiversidade e produción biolóxica, o 
que ocasiona moita produtividade pesqueira, marisqueira, e así mesmo de grande incidencia 
turística, actividades que xeran unha grande aportación ao Produto Interior Bruto e miles de 
postos de traballo directos ou indirectos. Polas súas características é un espazo moi sensible á 
contaminación ou degradación do espazo físico, razón pola que é preciso ser moi rigoroso no 
deseño de propostas, proxectos ou actuacións que poidan poñer en risco o uso e explotación 
sostible do medio e as actividades extractivas mariñas artesanais, recentemente recoñecidas 
pola Política Pesqueira Comunitaria, como unha base fundamental das comunidades 
pesqueiras europeas, como é o caso do litoral de Galicia. 
 
Entre os valores ambientais e patrimoniais conta con: 
Zonas de protección ambiental enmarcadas na Rede Natura 2000, ben como Lugares de 
Interese especial ou como Zonas de Interese Especial Protección para as Aves, entre os que 
destaca o Parque Nacional das Illas Atlánticas que conta coas Illas Cíes como enclave 
privilexiado.  
 
Espazos protexidos litorais e mariños en Galicia 

Código    Denominación  Pr  ha 
ES0000001  LIC  Illas Cíes  Po  990 
ES0000001  ZEPA  Illas Cíes  Po  990 
ES1140003  LIC  A Ramallosa  Po  92 
ES1140010  LIC  Costa da Vela  Po  1.419,00 
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ES1140012  LIC  Illas Estelas  Po  725 
ES1140016  LIC  Enseada de San Simón  Po  2.218,00 

 
A Ría de Vigo tamén está incluída na proposta de IBAs mariñas, para a protección das aves, 
no relativo á área ES402 que engloba a contorna das Rías Baixas, en cumprimento da 
Directiva Aves (79/409/EEC).  
 
Conta ademais coa presenza de especies mariñas incluídas no Catálogo Nacional de Especies 
Ameazadas e no Real Decreto 139/2011, 2011, para o desenvolvemento da Listaxe de 
Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies 
Ameazadas. Que ten por obxecto desenvolver algúns dos contidos dos Capítulos I e II do 
Título III da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, 
entre os que se atopan as características e contido das estratexias de conservación de especies 
do Catálogo e de loita contra as principais ameazas para a biodiversidade. Inclúe as especies 
de cetáceos que están presentes na Ría de Vigo, contemplando o relativo ás estratexias de 
conservación de especies ameazadas e de loita contra as principais ameazas para a 
biodiversidade, do mesmo xeito estas especies están recollidas no Decreto 88/2007, de 19 de 
abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas. 
 
A Ría de Vigo presenta importantes exemplos do patrimonio cultural, quer xacementos 
arqueolóxicos, quer pecios da batalla de Rande e outros afundimentos, etc; así como 
construcións patrimoniais industriais de carácter histórico. 
 
É preciso pois que a programación do porto de Vigo estea destinada exclusivamente a 
aquelas actividades que necesariamente precisen do mar, transporte de mercadorías e 
viaxeiros por vía marítima, construción naval e depósito de mercadorías en tránsito. 
 
En ningún caso se deben levar a cabo actuacións para converter os espazos gañados ao mar 
en polígonos industriais. É evidente que o espazo portuario debe ter unhas boas 
comunicacións, por estrada e camiño de ferro, con polígonos industriais no interior do 
territorio, (Plisan, cidade do frío, etc.) 
 
A tal efecto e unha vez analizada a documentación, presentamos estas alegacións propoñendo 
as seguintes modificacións para a súa inclusión. Así mesmo queremos manifestar a nosa 
desconformidade con topónimos de lugares na costa que dan lugar a graves erros de 
localización. 
 
É por iso que esta entidade solicita a ampliación das zonas de desafectación que xa figuran na 
proposta da Autoridade Portuaria, en cumprimento da normativa de protección ambiental 
vixente e como salvagarda dos requirimentos da Rede Natura. 
 
E polo que SOLICITAMOS, a inclusión na proposta de Delimitación dos Espazos e Usos 
Portuarios do Porto de Vigo, as seguintes alegacións: 
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a) Os espazos gañados ao mar polo porto de Vigo estean destinada exclusivamente a aquelas 
actividades que necesariamente precisen do mar, transporte de mercadorías e viaxeiros por 
vía marítima, construción naval e depósito de mercadorías en tránsito. 
 
b) En ningún caso se deben levar a cabo actuacións para converter os espazos gañados ao 
mar en polígonos industriais. É evidente que o espazo portuario debe ter unhas boas 
comunicacións, por estrada e camiño de ferro, con polígonos industriais no interior do 
territorio, (Plisan, cidade do frío, etc.), será necesario pois que se contemple e programe a 
continuación do túnel desde o Berbés a Bouzas, así como o camiño de ferro en todo o espazo 
portuario. 
 
c) Desafectación do tramo de costa desde o punto 769 (situado na Punta do Castelo) ao punto 
766 (parte OE do areal do Regueiriño) da Z.M.T do deslinde T. M. de Vilaboa a T.M 
Cangas. Zona inserida no espazo protexido LIC, Enseada de San Simón. Onde ademais do 
areal do Regueiriño, zona de pesca, marisqueo, polígonos mexilloeiros, pecios da batalla de 
Rande, restos arqueolóxicos e unha forte dinámica litoral. É unha zona de forte pendente, 
canteira e escaso terreo terrestre o que fai a zona de nulo interese portuario. 
 
d) Desafectación do tramo de costa desde o punto 735, parte Este do areal do Mouro, ao 
punto 711, comezo da praia da Queixeira,  da Z.M.T do deslinde do T.M. de Vilaboa a T.M 
Cangas. Zona inserida no espazo protexido LIC, Enseada de San Simón, onde ademais 
existen zona de pesca, marisqueo, polígonos mexilloeiros, os areais de O Mouro, areal do 
Castaño e comezo do areal da Queixeira e forte dinámica litoral. A zona terrestre é moi 
escasa e está ocupada por un paseo peonil e miradoiro veciñal. Manifestar ademais, que na 
zona non existe, nin existiu nunca, actividade de estaleiro algún. 
 
e) Desafectación do tramo de costa na zona de a Borna, desde o punto 540 ao 536 da Z.M.T 
do deslinde do T.M. de Vilaboa a T.M Cangas. Na que se inclúe zona de praias, zona de 
pesca, marisqueo e forte dinámica litoral. Manifestar así mesmo que nesta zona non existe 
espazo terrestre algún, dado que limitando co cantil xa está a estrada de acceso ao lugar do 
Latón. 
 
f) Desafectación do tramo de costa no Areal do Latón, desde o punto 513 ao 510 da Z.M.T 
do deslinde do T.M. de Vilaboa a T.M Cangas. Na que se inclúe zona de pesca, marisqueo, 
patrimonio popular (lavadoiro veciñal e areal do Latón). 
 
g) Desafectación do tramo de costa no Areal do Cocho, desde o punto 417 ao 396 da Z.M.T 
do deslinde do T.M. de Vilaboa a T.M Cangas. Na que se inclúe zona de marisqueo e praias. 
 
h) Mostramos a nosa oposición a que se poidan construír edificacións nos espazos gañados á 
lámina de auga e pedimos que as concesións existentes, chegada a data de caducidade non 
sexan anovadas e polo tanto trasladadas ditas edificacións a polígonos no interior do 
territorio. 
 
i) Establecer o punto de atraque do transporte de viaxeiros de ría, (Vigo-Moaña-Cangas, etc.) 
na dársena nº 2, cantil Norte, cunhas características axeitadas e inmellorables para establecer 
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unha estación nodal, (transporte de viaxeiro terra mar, xa que logo na zona, (20-30 metros), 
están ubicadas as paradas do transporte colectivo urbano e taxis. Ten unhas condicións de 
abrigo idóneas e o acceso peonil á zona centro pola pasarela do Centro comercial de A Laxe, 
nas mellores condición de seguridade e rapidez para os peóns. 
 
j) Corrección da toponimia: 
 
Dado que a Lei 3/1983 de 15 de xuño, de normalización lingüística de Galicia, facéndose eco 
do establecido no art. 3 da Constitución e no art. 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, no 
que se refire ao campo da normalización lingüística e respecto ós topónimos, no seu 
artigo10.1, indica que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial o galego. 
 
Así mesmo queremos manifestar a nosa desconformidade con topónimos de lugares na costa 
que dan lugar a graves erros de localización, polo que propoñemos, entre outras as seguintes 
modificacións: 
 
 Substituír a denominación de Punta de San Adrián, que figura na proposta da Autoridade 
Portuaria, por Punta do Aradoiro. 
 
Substituír a denominación de Punta do Aradoiro, (que figura na proposta da Autoridade 
Portuaria, limite concellos de Vilaboa e Moaña), por Curbeiro, (Pedra da Espiga). 
 
Substituír Punta Arao, que figura na proposta da Autoridade Portuaria, por Punta do Castelo.  
 
Substituír, Punta de Río Seco, que figura na proposta da Autoridade Portuaria, por (Sobreira) 
 
Substituír, Playa de Fandon, que figura na proposta da Autoridade Portuaria, por (Areal do 
Porto). 
 
Ao longo da documentación do DUEP, aparecen infinidade de topónimos deturpados e ó 
mesmo tempo escritos correctamente o que denota unha absoluta falta de rigor no 
cumprimento da Lei 3/1983 de 15 de xuño, de normalización lingüística de Galicia (Ex. 
Punta de A Guía, Domaio, Ourense, Tui etc) pero maiormente e sobretodo en planos 
aparecen a maioría dos deturpados polo que solicitamos introducir as correccións que de 
seguido enumeramos así como facer unha revisión total dos textos para a adaptación destes á 
Normativa vixente: 
 Orillamar (Beiramar). Playa de Santa Baya (areal de Santa Baia). La Guía (A Guía). Plaza 
de la Estrella (Praza da Estrela). Túnel de Las Avenidas (Das Avenidas). El Berbés (O 
Berbés). Zona del Arenal (do Areal). Orense (Ourense). cabo Vicos (Bicos). San Martín de 
las Cíes (San Martiño das Cíes). Playa de Matadero (non atopamos a súa ubicación na Ría 
anque supoñemos que se refire a unha das praias do antigo matadoiro de Vigo, que serían 
areal da Mourisca ou areal do Muíño). La Lagoa (A Lagoa). Punta de San Adrián (punta do 
Aradoiro). Domayo (Domaio). Tuy (Tui). Valle Miñor (Val Miñor). La Coruña y El Ferrol 
(A Coruña e O Ferrol). Río Verdugo (río Verduxo). Punta del Molino (punta do Muíño). 
Dársena de la Lage (dársena de A Laxe). Dique de Coya (dique de Coia). Zona de Orillamar 
(zona de Beiramar). 
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Páx. 58: “As líñas do camiño de ferro que enlazan o Porto de Vigo co  resto da península son: 
 
Vigo-Orense (Vigo-Ourense). Vigo-Pontevedra-Santiago-La Coruña (Vigo-Pontevedra-
Santiago-A Coruña). Vigo-Tuy-Portugal” (Vigo-Tui-Portugal). 
Corredor del Morrazo  (Corredor do Morrazo). Oleoducto Vigo-La Coruña (Vigo- A 
Coruña). El Con (O Con).” 
 
5º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O RESCATE, SOLUCIÓN 
DAS PREFERENTES, ATENCIÓN AO PÚBLICO  E MANTEMENTO DO 
EMPREGO EN NOVAGALICIA BANCO E COMISIÓNS DE INVESTIGACIÓN. 
   
   A Sra. Martínez, Concelleira do BNG, afirma que presentan a moción para analizar o 
estado no que se atopa o sistema financeiro galego. Co rescate ao Estado español por importe 
de cen mil millóns de euros, ao final ao que se van rescatar son os bancos que serán os únicos 
beneficiarios da operación. Quen vai pagar a factura con xuros e novos recortes seremos os 
cidadáns, co deterioro da nosa calidade de vida xa que o rescate esixirá condicións que 
afectarán dramaticamente ao noso benestar social como aconteceu cos anteriores rescates 
dentro da Unión Europea. Máis recesión, maís paro e máis desigualdades sociais. O rescate 
non vai ser ningún regalo, como daba a entender Mariano Rajoy, senón un préstamo que vai 
glosar a débeda pública, con máis dificultades para devolvela. É unha intervención, aínda que 
o Goberno non o recoñeza. Os cartos imos pagalos todos nós con recortes de dereitos e 
desmantelamento dos servizos públicos. Vemos xa exemplos, coma a suba da luz, do IBI,   
suba de produtos de primeira necesidade, medicamentos, vivenda protexida… do 4 ou 8% a 
un 18%. O Goberno Español non ten lexitimidade democrática para adoptar a decisión de 
solicitar o rescate, ninguén os votou para facer iso. Precísase un debate social e profundo 
sobre o rescate e as súas terribles consecuencias. Unha decisión trascendental para o noso 
futuro polo que a propia sociedade é a que debe decidir sobre a súa conveniencia.  Non 
podemos quedar parados, cambiará  nosa historia, a vida vai xirar e non para ben. 
Solicitamos que se convoque de inmediato un referendo que permita a cidadanía 
pronunciarse sobre o rescate. Será dobremente negativo para Galiza, non solo vai castigar ás 
maiorías sociais senón que tamén vai destruir o sistema financeiro galego. A Unión Europea 
condiciona o rescate a unha nova rolda de fusións no sistema financeiro, que probablemente 
se traducirá na absorción de Novagalicia Banco por parte de bancos privados de maior 
dimensión e sen vinculación con Galiza. Expoñemos a necesidade de  unha banca pública 
como elemento imprescindible para asegurar o crédito que o tecido produtivo e social 
precisa. Non podemos avalar un proxecto que suporía a definitiva expatriación do aforro 
galego depositado en Novagalicia Banco. Demandamos que Novagalicia Banco se converta 
nun banco público galego, coa transferencia aos poderes públicos galegos da participación 
que o FROB ostenta na actualidade no seu capital, é dicir, dos fondos públicos que mantén a 
entidade. Contra a crenza quue fomentan creadores de opinión e o Presidente da Xunta, a 
banca pública é un instrumento plenamente vixente que existe nunha grande variedade de 
países, como por exemplo en trinta e dous países europeos, como Alemania, ou nos Estados 
Unidos. Desempeñan un papel fundamental en favor do desenvolvemento e da estabilidade 
económica dos mesmos. Onde existe banca pública existe un forte tecido industrial. É 
necesario un cambio de rumbo urxente. O actual modelo da UE e as políticas do PP 
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consistentes en inxectar cartos á banca privada provocan que as condicións  consigan 
integrando. O rescate pon en risco milleiros de postos de traballo das entidades financeiras 
debido as condicións impostas polo citado rescate dos bancos do Estado. A enorme desfeita 
que provocou o rescate ten culpables con nomes e apelidos. Deben depurarse 
responsabilidades. Que se constitúan as comisións de investigación que o BNG ven 
demandando no Congreso e no Parlamento Galego Por último, e ligado tamén ás prácticas 
fraudulentas do sistema financeiro, miles de clientes galegos de entidades bancarias, 
aconsellados polos directores de oficinas, investiron os seus aforros en instrumentos 
financeiros complexos e opacos, as preferentes. En contra do que naquel momento se lles 
indicou, estes aforradores e aforradoras vense agora na imposibilidade de recuperar os cartos 
investidos. Queremos que se rescate ás miles de persoas afectadas pola estafa das preferentes, 
Con esta moción demandamos unha solución para eles, que non pode ser outra que a 
restitución ata o último céntimo de todos os seus aforros. Se hai cen mil millóns de euros 
para rescatar á banca debe haber capacidade económica de abondo para devolver o estafado 
ás víctimas desta xigantesca fraude. Por iso o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da 
Corporación a adopción do seguinte acordo: 
1. Instar á Xunta de Galiza a promover a creación dunha banca pública galega, 
nomeadamente a partires da conversión de NGB nun banco público galego mediante a 
transferencia aos poderes públicos galegos da participación que o FROB detenta no capital 
de NGB. 
2. Solicitar a celebración dun referendo vinculante sobre o rescate da Unión Europea á banca 
española. 
3. Instar á Xunta de Galiza a promover, no seu ámbito de competencias, e a demandar do 
Goberno do Estado Español, unha solución inmediata para as miles de persoas afectadas pola 
fraude das preferentes que lles permita recuperar o 100% do nominal dos títulos subscritos. 
4. Demandar da Xunta de Galiza que garanta os postos de traballo en Novagalicia Banco, así 
como a que asegure unha adecuada atención aos clientes da entidade. 
5. Demandar a creación de comisións de investigación no Parlamento de Galiza e no 
Congreso dos Deputados para que se esclarezan responsabilidades na fraudulenta xestión que 
propiciou a actual situación das caixas e da banca. 
6. Comunicar o presente acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do 
Estado e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza. 
 
   O Sr. Pastoriza, Voceiro do PSG-PSOE, afirma que a moción presenta ao mellor 
demasiados asuntos, patas que tocan, que dispersan o problema central. O podemos resumir 
nunha frase que fago miña: Estabamos mal pero estamos peor, dentro de pouco igual nin 
estamos. Viñamos de unha situación mala e cómo estamos agora. En calquera caso, estes 
lodos veñen de outros polvos. Fíxose neste país unha fusión animada, despois saberemos 
quen a impulsou. A Xunta de Galicia, despois de que o Fiscal empapelara aos que se levaron 
a pasta, antes de que entrase o FROB na entidade, creou unha Comisión de Investigación, 
igual sabemos que a impulsou. Unha fusión onde aparentemente unha entidade acabou por 
contaminar o pouco bo que tiña a outra. Creo que público xa é o banco, o 100% do capital é 
do FROB. Ademais, cada un de nós vai ser avalista do préstamo que dende Europa nos van 
conceder non sei para qué, parece que van intentar salvar ás entidades. Salvando a cuestión 
da cantidade de patas que toca, imos apoiar a moción, xustificado na referencia que fai ao 
asqueroso asunto das preferentes. Solo espero que os culpables da situación pola que pasan 
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unha gran cantidade de familias vaian ao cárcere despois de devolver toda pasta que 
estafaron aos clientes. 
   O Sr. Freire, Concelleiro Delegado de Facenda, sinala que o primeiro que debemos facer é 
plantexar o significado do que é un rescate. O rescate é unha axuda financeira do estado a 
cambio de unha serie de imposición de medidas políticas. No caso que nos ocupa, trátase de 
un crédito dirixido ás entidades bancarias que o soliciten e polo tanto, serán estas quen asuma 
as condicións, non o Estado. O Ministerio de Economía e o Banco de España encargron un 
informe sobre o sistema financeiro español do cal se deduce: Primeiro, que o 70% do sistema 
financeiro español está saneado e é forte. Segundo, que as necesidades son a cuarta parte do 
límite garantido polo Eurogrupo. Por último, que os españois teñen os seus aforros garantidos 
e a seguridade de que as axudas ás entidades bancarias con problemas non revertirán nos seus 
impostos. Vostedes piden con esta moción un referendo, que o único que conseguiría sería 
retrasar a solución e agravar os problemas económicos e a taxa de paro. Estiveron oito anos 
apoiando as políticas do Sr. Zapatero que nos levaron a onde estamos e con esta moción 
queren seguir a retrasar e poñendo en serio perigo os aforros de todos os veciños. Respecto 
da actuación que demandan do Goberno Galego sobre as participacións preferentes, este 
asunto xa foi debatido aquí en Pleno e foi aprobado un texto por unanimidade das tres forzas 
políticas no Parlamento de Galicia o pasado 8 de xuño. O texto aprobado no Parlamento di: 
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:  1º.-Promover, no seu ámbito de 
competencias, e a demandar do seu homólogo español unha solución inmediata para as 
miles de persoas afectadas polo fraude das preferentes que lles permita recuperar o 100% 
do nominal dos títulos subscritos. 2ª Promover e continuar demandando das autoridades 
competentes, e nomeadamente do departamento de Competencia da Comisión da Unión 
Europea, unha solución satisfactoria para as miles de persoas afectadas polo fraude das 
participacións preferentes que teña en conta a existencia de malas prácticas e 
comercialización indebida polas entidades financeiras que lles permita recuperar o 100% do 
nominal dos titulos subscritos.” O PP non cambia a súa postura, segue na liña da votación do 
8 de xuño, mentres que o BNG emprega un tema delicado e con alto número de persoas 
afectadas para intoxicar e facer oposición confundindo e enganado ás persoas de boa fe. 
Debo destacar a profunda implicación do Goberno da Xunta neste asunto, os feitos así o din: 
O Presidente da Xunta, acompañado do Conselleiro de Economía e Industria se reuniron en 
diferentes ocasións cos afectados. O Instituto Galego de Consumo estebeleceu unha guía e un 
procedemento específico para asesorar e tramitar as diversas reclamacións dos veciños e 
habilitou puntos específicos de asesoramento, por exemplo, aquí no Morrazo creouse un 
punto de asesoramento. A Xunta mantivo reunións con autoridades competentes, Banco de 
España, Comisión Nacional do Mercado de Valores, Fiscalía, Directora de Mercados e 
Servizos Financeiros, ca única finalidade de buscar unha solución  a este problema. A Xunta 
tamén se encargou dende febreiro de remitir as reclamacións que chegaron ao Instituto 
Galego de Consumo á Fiscalía do TSX que serve como base para a preparación de unha 
demanda colectiva. O Partido Popular non está en contra de crear unha comisión de 
investigación, pero deben marcarse as prioridades nun tema tan importante e o primeiro qur 
se debe facer é canalizar o futuro de Novagalicia. Ao PP o que máis lle importa é o futuro 
dos aforros de miles de galegos e galegas. Dicir que a xestión das caixas no pasado puido ser 
mellorable, pero estamos convencidos de que este é o momento da unidade e da 
responsabilidade. Polo tanto, atendendo aos puntos da moción, solicitamos a retirada dos 
puntos un e dous da moción, por non ter razón de ser e por considerar que entorpecerán a 
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solución. En referencia aos puntos tres, catro e cinco, solicitamos unha emenda aos mesmos 
da seguinte forma: Punto tres: Instar á Xunta de Galiza a promover, no seu ámbito de 
competencias, e a demandar do Goberno do Estado Español, unha solución inmediata para as 
miles de persoas afectadas pola fraude das preferentes que teñan en conta a existencia de 
malas prácticas e comercialización indebida polas entidades financeiras  que lles permita 
recuperar o 100% do nominal dos títulos subscritos (tal e coma se recolle no texto aprobado 
no Parlamento de Galicia por unanimidade). Punto catro: Demandar a NGB que garanta os 
postos de traballo (non se debe demandar á Xunta que manteña os postos de traballo senón á 
entidade). Punto cinco: Unha vez rematado o proceso de recapitalización, demandar a 
creación de comisións de investigación no Parlamento de Galiza e no Congreso dos 
Deputados para que se esclarezan responsabilidades na fraudulenta xestión que propiciou a 
actual situación das caixas e da banca. 
   A Sra. Martínez afirma que como di o Sr. Concelleiro o rescate conleva unha serie de 
imposicións. Hoxe mesmo, Angela Merkel contradí a Rajoy dicindo que o préstamo non é un 
préstamo aos bancos, é un préstamo ao Estado. Aparece tamén hoxe nos medios que os 
próximos seis meses a taxa de paro vaise disparar, así como a recesión. Preguntaba o 
Concelleiro para qué serve o referendum. O referendum busca acadar trasparencia e 
democracia. No tema das preferentes non hai, de momento, solucións satisfactorias, por iso 
nós o incluímos na moción. Logo de dúas ocasións de negarse Feijóo a constituír no 
Parlamento de Galiza a comisión de investigación parece que agora vaise facer, en xullo. 
Non imos retirar ningún punto da nosa moción. 
   O Sr. Pastoriza afirma que aínda que non lle corresponde a el defender esta moción, é unha 
cuestión que lle preocupa ao seu Grupo e o ten persoalmente indignado convén que o Sr. 
Concelleiro de Facenda actualice o argumentario. O Sr. Feijóo, unha vez que o Sr. Fiscal 
chamou a casa aos fenómenos das caixas que se levaron a pasta o día antes que o FROB 
entrara no banco, veñan vostedes para acá e dean contas, igual acaban todos no cárcere. Os 
cidadáns deste país van avalar persolamente o préstamo de Merkel ao país para que o meta 
nos bancos. Se os bancos, maís ben as caixas, non devolven, temos que devolvelos nós, logo 
de ver cómo se levaron os xestores das caixas os cartos para a casa. Cando gañan, gañan eles 
e cando perden perdemos todos. Indígname. Primeiro, imos avalar todos o préstamo que da 
Europa ás caixas e, segundo, unha vez que o Sr. Fiscal chamou ao orde aos fenómenos a 
semana pasada, o Sr, Feijóo acordou a comisión para mañá. Imos apoiar a moción. 
   Non se suscitan outras intervencións e o Sr. Alcalde somete a votación a moción do Grupo 
Municipal do BNG sobre o rescate, solución das preferentes, atención ao público  e 
mantemento do emprego en Novagalicia Banco e comisións de investigación, quedando 
aprobada por nove votos a favor, sete dos Concelleiros do BNG e dous dos Concelleiros do 
PSG-PSOE e oito abstencións, dos Concelleiros do PP, co seguinte texto e acordos: 
 
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO GALEGO (BANCA PÚBLICA GALEGA, 
REFERENDO SOBRE O RESCATE, SOLUCIÓN DAS PREFERENTES, ATENCIÓN 
AO PÚBLICO  E MANTEMENTO DO EMPREGO EN NOVAGALICIA BANCO E 
COMISIÓNS DE INVESTIGACIÓN). 
 
O rescate ao Estado español por valor de 100.000 millóns de euros vai ter un beneficiario –a 
banca privada, que poderá pagar as súas débedas e sanear os seus balances- é unha vítima 
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ben evidente –as maiorías sociais e os pobos, a comezar por Galiza- que somos os paganos 
da operación e os que teremos que pagar a factura en forma de novos recortes, máis 
desemprego e do deterioro da nosa calidade de vida, xa que o rescate contará con condicións 
que afectarán dramáticamente o benestar social, tal e como aconteceu nos anteriores rescates 
no ámbito da UE: Grecia, Portugal e Irlanda. Isto é, máis recesión, máis paro e máis 
desigualdades sociais. 
 
O Goberno español non ten lexitimidade democrática para adoptar a decisión de solicitar o 
rescate, xa que ninguén o votou para facer iso. É necesario un debate social moi profundo 
sobre o rescate e as súas terríbeis consecuencias para as mayorías. O rescate financeiro 
previsto é unha decisión trascendental para o noso futuro, polo que debe ser a sociedade a 
que decidira a súa conveniencia. É preciso, polo tanto, a convocatoria dun referendo sobre o 
rescate. 
 
O rescate é duplamente negativo para Galiza porque non só vai castigar as súas maiorías 
sociais, senón porque destruirá o sistema financeiro galego. A Unión Europea condiciona o 
rescate a unha nova rolda de fusións no sistema financeiro, que probabelmente se traducirá 
na absorción de Novagalicia Banco (NGB) por parte de bancos privados de maior dimensión 
e sen vinculación con Galiza. O BNG sempre defendeu a necesidade dunha banca pública 
como instrumento imprescindíbel para asegurar o crédito que o tecido produtivo e social 
precisa. Porén, non podemos avalar un proxecto que suporía a definitiva expatriación do 
aforro galego depositado en NGB. Máis outra volta, o noso aforro serviría para desenvolver 
outros territorios. Galiza ficaría sen capacidade de decisión ningunha sobre unha entidade 
que xestiona o 40% do negocio financeiro do noso país. 
 
Galiza ten dereito a preservar un sistema financeiro propio. Así, demandamos que NGB, se 
converta nun banco público galego, coa transferencia aos poderes públicos galegos da 
participación que o FROB ostenta na actualidade no capital de NGB. O impulso a unha banca 
pública galega é unha ferramenta que permitirá avanzar na soberanía financiera de Galiza, en 
tanto que dota aos galegos e galegas dun instrumento para orientar os nosos aforros e 
investimentos. 
 
Ademais,  en contra da crenza fomentada por determinados creadores de opinión e do propio 
Presidente da Xunta de Galiza, Núñez Feijoo, a banca pública é un instrumento plenamente 
vixente, que existe nunha grande variedade de países, como en 32 países europeos ou nos 
Estados Unidos, e vén desempeñando un papel fundamental en favor do desenvolvemento e 
da estabilidade económica dos mesmos. Da análise das diferentes experiencias de banca 
pública, constátase o seu impacto positivo sobre a economía e os sectores produtivos. Alí 
onde banca pública existe unha forte tecido industrial, mentres que son excepcionais os casos 
onde existe unha forte presenza do sector industrial sen o apoio dunha banca pública. 
 
O rescate pon ademais en risco os postos de traballo de milleiros de persoas nas entidades 
financeiras, debido ás condicións impostas para o citado rescate aos bancos do Estado 
español. Nomeadamente, é necesario demandar do presidente da Xunta que actúe e non 
tolere máis despedimentos en Novagalicia Banco, que tamén suporían unha merma na 
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atención aos clientes da entidade e a desaparición de múltiples sucursais que atenden sobre 
todo no mundo rural. 
 
A enorme desfeita que provocou o rescate ten culpábeis con nomes e apelidos. É preciso 
depurar as súas responsabilidades, e xa que logo, que se constitúan as comisións de 
investigación que o BNG leva pedido no Congreso e no Parlamento Galego. Trátase de unha 
estafa xigantesca, que se está levando por diante o traballo e o benestar social de millóns de 
persoas. Esta estafa debe ser investigada, xulgada e penada polos tribunais de xustiza. 
 
Por último, e ligado tamén ás prácticas fraudulentas do sistema financeiro, miles de clientes 
galegos de entidades bancarias, aconsellados polos directores das oficinas, investiron os seus 
aforros en instrumentos financeiros complexos e opacos, nomeadamente en preferentes. En 
contra do que naquel momento se lles indicou, estes aforradores e aforradoras vense agora na 
imposibilidade de recuperar os cartos investidos en tanto os instrumentos non sexan vendidos 
no mercado de activos financieros, a un prezo que, caso de haber compradores, será inferior 
ao seu valor nominal. 
 
Tal é o caso de miles de clientes de NGB que no seu momento adquiriron participacións 
preferentes, sen que por parte da entidade se cumprise coas obrigas estabelecidas na 
normativa MIDIF de protección dos cunsumidores e consumidoras de produtos financieros, 
que no caso dos clientes minoristas se concretan na realización de tests personalizados de 
conveniencia e de idoneidade antes da contratación de calquera produto financeiro co fin de 
asegurar que este responde ás necesidades e ás características do cliente. Así, é preciso 
demandar das institucións públicas responsábeis unha solución inmediata para as miles de 
persoas afectadas pola fraude das preferentes, de xeito que lles permita recuperar o 100% do 
nominal dos títulos subscritos. 
 
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción 
do seguinte 

ACORDO 
1. Instar á Xunta de Galiza a promover a creación dunha banca pública galega, 
nomeadamente a partires da conversión de NGB nun banco público galego mediante a 
transferencia aos poderes públicos galegos da participación que o FROB detenta no 
capital de NGB. 
2. Solicitar a celebración dun referendo vinculante sobre o rescate da Unión Europea á 
banca española. 
3. Instar á Xunta de Galiza a promover, no seu ámbito de competencias, e a demandar 
do Goberno do Estado Español, unha solución inmediata para as miles de persoas 
afectadas pola fraude das preferentes que lles permita recuperar o 100% do nominal 
dos títulos subscritos. 
4. Demandar da Xunta de Galiza que garanta os postos de traballo en Novagalicia 
Banco, así como a que asegure unha adecuada atención aos clientes da entidade. 
5. Demandar a creación de comisións de investigación no Parlamento de Galiza e no 
Congreso dos Deputados para que se esclarezan responsabilidades na fraudulenta 
xestión que propiciou a actual situación das caixas e da banca. 
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6. Comunicar o presente acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do 
Goberno do Estado e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza.” 
 
6º.-ROGOS E PREGUNTAS. 
 
   Non se suscitan intervencións. 
 
   O Sr. Alcalde acorda levantar a sesión do sendo as vinte horas e corenta e oito minutos do 
expresado día.  
  Autorízase a presente acta ca firma do Sr. Alcalde e do Secretario que da fe. 

 
Vº PRACE                                                                                                 O SECRETARIO 
 O ALCALDE      
 
 
 
 


