
 
Concello de Xinzo de Limia

 ACTA 

Expediente núm.: Órgano colexiado: 

PLN/2019/4 O Pleno 

 

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Data 29 de abril de 2019 

Duración Desde as 12:35 ata as 14:51 horas 

Lugar Salón de Plenos do Concello 

Presidida por MANUEL CABAS LOPEZ 

Secretario Marta María Gómez Ruiz 

 

ASISTENCIA Á SESIÓN 

DNI Nome e Apelidos Asiste

34729730Y CARLOS GOMEZ SALGADO SÍ

34944140X ELVIRA LAMA FERNANDEZ SÍ

34961770E EVA ORO VILLARINO SÍ

44451990M FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SÍ

34374297S ISIDORO SANCHEZ BLANCO SÍ

34984024N JOSE ALBERTO MARTINEZ MORALES SÍ

76716532D LUIS MIGUEL GIL PENIN SÍ

76715164K LUÍS JOSÉ CARRERA ÁLVAREZ SÍ

34957758N MANUEL PEREZ CAMPOS SÍ

76704603V MARIA DOLORES CALVO LOPEZ SÍ

44459813P RAFAEL PENABAD GONZALEZ SÍ
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34977248K RAMIRO RODRIGUEZ SUAREZ SÍ

76709485T RICARDO SIEIRO OPAZO SÍ

52613923C SILVIA BLANCO CUQUEJO SÍ

34949952A TERESA PUGA IGLESIAS SÍ

46358849A XOSE MIGUEL BARRIOS RODRIGUEZ SÍ

 

Asiste a Interventora dona Mónica Legaspi Díaz.

 

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre a sesión, 
polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día

 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

Aprobación da acta da sesión anterior

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

O Sr. Presidente pregunta aos asistentes se existe algunha obxeción á acta da sesión 
celebrada o día 01/04/2019.
Sometida a votación resulta aprobada por unanimidade a acta referida.

 

Expediente  6959/2018.  Sorteo  compoñentes  Mesas  Electorais  para  as  Eleccións 
Municipais e ao Parlamento Europeo do 26 de maio de 2019:

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

O Sr.  Alcalde  explica  que  se  vai  proceder  ó  sorteo  público, realizado  a  través  da 
aplicación específica, co obxecto de designar os Presidentes e Vogais de cada Mesa 
Electoral,  así  como a  dous  suplentes  para  cada  un  dos  membros da  Mesa  para  as 
vindeiras Eleccións Municipais e ao Parlamento Europeo do 26 de maio de 2019.
 
  Logo da determinación das persoas que concorren ao sorteo público, de conformidade 
con artigo 26 de LOREG, extráense as «papeletas». 
 
Os resultados do sorteo reflíctense no anexo rubricado polo Secretario do Concello, que 
procederá a notificar as designacións como Presidentes e Vogais das Mesas Electorais, 
aos  interesados,  no  prazo  de  tres  días  e  a  comunicar  o  presente  Acordo  á  Xunta 
Electoral de Zona. 
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Antes de pasar a tratar os restantes puntos da Orde do día, a Sra Secretaria expón que en 
data 26 de abril presentouse no Rexistro do Concello escrito asinado por todos os membros 
do grupo municipal popular comunicando o cambio de voceiro, indicando que don Carlos 
Gómez Salgado non continuará sendo voceiro e que a partir de agora o será don Ricardo 
Sieiro Opazo.  A Sra.  Secretaria  indica  que non foi   posible  incluír na orde do día  do 
presente pleno a dación de conta deste  escrito do grupo municipal popular  por terse o 
pleno convocado anteriormente á presentación do escrito. En calquera caso, sendo que o 
anterior voceiro  titular don Carlos Gómez Salgado recoñece no escrito presentado polo 
seu  grupo  que  non  desexa  continuar  asumindo  a  función  de  voceiro,  e  que  todos  os 
membros do grupo popular incluído el mesmo asinaron a designación de novo vocerio de 
don Ricardo Sieiro Opazo, quen ademais anteriormente figuraba como voceiro suplente de 
don Carlos Gómez Salgado , a criterio desta secretaría non hai obstáculo de legalidade a 
que neste plenario actúe don Ricardo Sieiro Opazo como voceiro.  

Expediente 2068/2019. Tranferencia de Crédito nº 3/2019:

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 9, En contra: 0, Abstencións: 8, Ausentes: 0

 O Sr. Alcalde pide á Sra. Secretaria que de lectura ó Ditame da Comisión Informativa  
de  Turismo,  Comercio,  Promoción Económica e  Facenda,  do día  23/04/2019,  do  
seguinte teor literal:
"(...) Vista a Proposta da Alcaldía, de data 16/04/2019, do seguinte teor literal:

 "(...) Visto que este Concello formalizou un contrato administrativo para a prestación do servizo de 
axuda no fogar, contrato que se asinou por precios unitarios én función das horas de traballo prestadas 
sen haber un compromiso de gasto mínimo para o Concello, establecéndose sen embargo un gasto 
máximo anual, 
Visto que debido a extensa lista de espera é preciso ampliar as horas de servizo ata acadar o gasto 
máximo anual, sendo preciso polo tanto realizar a oportuna modificación de crédito, 
 Visto informe favorable do Departamento de Intervención de data 16/04/2019,
 PROPOÑO 
PRIMEIRO. Aprobar o expediente de modificación de créditos núm. 3/2019, coa modalidade de 
Transferencia de créditos Entre aplicacións de gastos de distinta área de gasto, como segue a 
continuación: 
 Aplicación á que se transfire o crédito: 
Aplicación 231. 27799 
IMPORTE 78.175,94 € 
 2. º FINANCIAMENTO 
 Esta modificación finánciase con cargo a unha transferencia de crédito nos seguintes termos: 
Aplicacións das que se transfire o crédito: 
  Aplicación 155 609000
 IMPORTE 45.706,85 € 
Aplicación 171 22799
 IMPORTE 32.469,09 € 
SEGUNDO.  Expor  este  expediente  ao  público  mediante  anuncio  insiro  no  taboleiro  de  edictos  do  
Concello e en o Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de quince días, durante os cales os interesados  
poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente  
aprobado  se  durante  o  citado  prazo  non se  presentaron  reclamacións;  en  caso  contrario,  o  Pleno  
disporá dun prazo dun mes para resolvelas.
 Se o Ditame que a Comisión eleve ao Pleno coincide coa anterior proposta, o que subscribe informa, en  
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cumprimento do artigo 54 do Texto Refundido das Disposicións Legais Vixentes en Materia de Réxime 
Local, aprobado por Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, que devandito Ditame se 
adecuará á Lexislación aplicable. 
No entanto, a Corporación acordará o que estime pertinente. (...)"
 Tras o debate resulta ditaminado favorablemente cos votos a favor dos Concelleiros do Grupo de 
Goberno (PP) (7+ 1, o Alcalde), e coas abstencións dos Concelleiros do Grupo Municipal "Xinzo 
Adiante" (3),  do concelleiro do Grupo Mixto (1), e dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista (3), 
a seguinte proposta de acordo: 
PRIMEIRO.  Aprobar  o  expediente  de  modificación  de  créditos  núm.  3/2019,  coa  modalidade  de  
Transferencia  de  créditos  Entre  aplicacións  de  gastos  de  distinta  área  de  gasto,  como  segue  a  
continuación:
  Aplicación á que se transfire o crédito: 
Aplicación 231. 27799 
IMPORTE 78.175,94 € 
 2. º FINANCIAMENTO 
 Esta modificación finánciase con cargo a unha transferencia de crédito nos seguintes termos: 
Aplicacións das que se transfire o crédito: 
 Aplicación 155 609000 
IMPORTE 45.706,85 € 
Aplicación 171 22799 
IMPORTE 32.469,09 € 
SEGUNDO.  Expor  este  expediente  ao  público  mediante  anuncio  insiro  no  taboleiro  de  edictos  do  
Concello e en o Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de quince días, durante os cales os interesados  
poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente  
aprobado  se  durante  o  citado  prazo  non se  presentaron  reclamacións;  en  caso  contrario,  o  Pleno  
disporá dun prazo dun mes para resolvelas.  (...)"
 
O Sr. Alcalde da paso á quenda de intervencións.  
 
O Sr Alcalde propón debater conxuntamente os puntos 3 e 4 da orde do día e votar 
despois  por  separado  cada  punto,  sendo  a  proposta  aceptada  por  unanimidade  do 
plenario
 
O Sr Ramiro Rodríguez Suárez quere lembrar respecto ó pago que hai que realizar ó 
Consorcio  que  o  seu  grupo  municipal  considerou  sempre  que  o  servizo  debería  se 
asumido polo Xunta de Galicia,  o cal permitiría aforrar estes custos.  Remata a súa 
intervención anunciando a abstención nos puntos 3 e 4 da orde do día.
 
O  Sr  Manuel  Pérez  Campos quere  en  primeiro  lugar felicitar  ós  gañadores  das 
eleccións.  A continuación  anuncia  a  abstención  neste  punto  pois xa  nun  primeiro 
momento o seu grupo municipal non estivo de acordo no modelo de xestión porque 
parece que o que se quere é privatizar todo, se ben pese non estar de acordo co modelo 
de xestión considera que hai pagar as débedas.
 
A Sra. Elvira Lama Fernández agradece as felicitacións que recibiu polo resultado das 
eleccións. Comeza a súa intervención dicindo que o primeiro punto a tratar consiste nun 
suplemento de 78.000 euros para financiar o servizo axuda no fogar. Manifesta que se 
ben está  de  acordo con que  as persoas deben ir  antes que a  inversión,  o grupo de 
goberno podería ter empregado remanente de tesourería para obter ó crédito a transferir. 

Concello de Xinzo de Limia

C/ Curros Enriquez, 15, Xinzo de Limia. 32630 (Ourense). Tfno. 988550111. Fax: 988550112



 
Concello de Xinzo de Limia

Engade que o servizo tivo que ser privatizado debido o elevado número de persoas en 
lista de agarda polo que ó seu criterio o grupo municipal popular non debería seguir 
gobernando o Concello. Continúa a súa intervención dicindo con respecto ó suplemento 
para financiar a débeda co Consorcio e coa procuradora, que este tipo de modificacións 
son legais, se ben non defende o modelo de xestión do Consorcio, senón que considera 
que se debería ter un modelo de xestión pública e eficaz, engadindo que ás veces en 
caso de urxencia acoden antes os bombeiros do parque de Carballiño e citando como 
exemplo  desta  pouca  eficacia  o  caso  do  Incendio  de  Pescanova.  Remata  a  súa 
intervención manifestando que independentemente de que o seu grupo votaría a favor 
con gusto porque as débedas deben pagarse, ó seu criterio o grupo de goberno xa sabía 
antes  de  rematar  o  ano anterior  que  tiña  que  facer  fronte  a  estes gastos,  polo  que 
considera que o grupo de goberno actúa como “polo sen cabeza” e polo tanto anuncia 
abstención.
 
O Sr Ricardo Sieiro Opazo indica que se trata de débedas que se deben pagar e que non 
é  o  momento  de  discutir  o  xeito  de  xestión,  se  trata  simplemente  de  aprobar  un 
expediente económico. 
 
 
Finalmente a proposta de acordo resulta aprobada cos votos a favor dos Concelleiros  
do Grupo de Goberno (8+1, o Alcalde), coa abstención dos concelleiros do Grupo  
Municipal  Socialista  (4),  do  Concelleiro  do  Grupo  Mixto  (BNG  (1),  e  dos  
Concelleiros  do  Grupo  Municipal  "Xinzo  Adiante"  (3),  adoitándose  o  seguinte  
acordo: 

 PRIMEIRO. Aprobar o expediente de modificación de créditos núm. 3/2019, coa  
modalidade de Transferencia de créditos Entre aplicacións de gastos de distinta área  
de gasto, como segue a continuación:
  Aplicación á que se transfire o crédito: 
Aplicación 231. 27799 
IMPORTE 78.175,94 € 
 2. º FINANCIAMENTO 
 Esta  modificación  finánciase  con  cargo  a  unha  transferencia  de  crédito  nos  
seguintes termos: 
Aplicacións das que se transfire o crédito: 
 Aplicación 155 609000 
IMPORTE 45.706,85 € 
Aplicación 171 22799 
IMPORTE 32.469,09 € 
SEGUNDO. Expor este expediente ao público mediante anuncio insiro no taboleiro  
de edictos do Concello e en o Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de quince días,  
durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o  
Pleno.  O  expediente  considerarase  definitivamente  aprobado  se  durante  o  citado  
prazo  non se  presentaron reclamacións;  en  caso  contrario,  o  Pleno disporá dun  
prazo dun mes para resolvelas.       
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Expediente 2126/2019. Suplemento para REC:

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 9, En contra: 0, Abstencións: 8, Ausentes: 0

  O Sr. Alcalde pide á Sra. Secretaria que de lectura ó Ditame da Comisión Informativa  
de  Turismo,  Comercio,  Promoción  Económica  e  Facenda,  do  día  23/04/2019,  do 
seguinte teor literal:
 
 "(...) Dado que este expediente non foi incluído na orde do día o Sr. Presidente expón que  
para proceder a tratar e votar este punto é necesario a previa declaración de urxencia por  
maioría absoluta de membros da comisión informativa, consonte os artigos 91.4, 83 e 138 do  
Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento  
e Réxime xurídico das entidades locais. 
   Realizada a votación, é aceptada a    súa urxencia por unanimidade.
Motívase a urxencia por mor de facer frente aos pagos a proveedores.
 Vista a Proposta da Alcaldía, de data 23/04/2019, do seguinte teor literal:
"(...) PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos núm. 5/2019  
do Orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito financiado con cargo a o  
remanente de tesoureria efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do  
Orzamento corrente, de acordo ao seguinte detalle:
Suplementos en Aplicacións de Gastos
  ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN 920.22799
DENOMINACIÓN Gastos diversos administración xeral
  IMPORTE 61.475,88
 2.º FINANCIAMENTO
 Esta modificación finánciase con cargo ao remanente de Tesouraría do exercicio anterior, nos 
seguintes termos:

Suplementos en Conceptos de Ingresos
  ESTADO DE INGRESOS 
  APLICACIÓN 870.00
  DENOMINACIÓN Remanente de Tesorería 
  IMPORTE 61.475,88
  Ademais,  queda  acreditado  o  cumprimento  dos  requisitos  que  establece  o  artigo  37.2,  
apartados a) e b), do Capítulo I do Título VIN da Lei 39/1988, de 28 de decembro, Reguladora  
das Facendas Locais, en materia de orzamentos, desenvolvido polo Real Decreto 500/1990, de  
20 de abril, que son os seguintes:
 a) O carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo a  
exercicios posteriores.
b)  A  insuficiencia  do  saldo  de  crédito  non  comprometido  na  partida  correspondente,  que  
deberá verificarse no nivel en que este establecida a vinculación xurídica.  
  SEGUNDO. Expor este expediente ao público mediante anuncio insiro en o Boletín Oficial da  
Provincia, polo prazo de quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e  
presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se  
durante o citado prazo non se presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá  
dun prazo dun mes para resolvelas.
 TERCEIRO  Aprobar  o  recoñecemento  dos  créditos  adxuntos  ó  presente  expediente,  
correspondentes  a  exercicios  anteriores,  CONDICIONADO Á APROBACIÓN DEFINITIVA  
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DO SUPLEMENTO DE CRÉDITO 5/2019.
CUARTO.  Aplicar  UNHA  VEZ  APROBADO  DEFINITIVAMENTE  O  SUPLEMENTO  DE  
CRÉDITO 5/2019, con cargo ó ORZAMENTO VIXENTE os créditos á partida 920.22799 .
   Se o Ditame que a Comisión eleve ao Pleno coincide coa anterior proposta, o que subscribe  
informa, en cumprimento do artigo 54 do Texto Refundido das Disposicións Legais Vixentes en  
Materia de Réxime Local, aprobado por Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, que  
devandito Ditame se adecuará á Lexislación aplicable.
  No entanto, a Corporación acordará o que estime pertinente. (…)"
   Tras  o debate  resulta  ditaminado  favorablemente cos votos  a favor dos Concelleiros  do  
Grupo de Goberno (PP) (7+ 1, o Alcalde), e coas abstencións dos Concelleiros do Grupo  
Municipal  "Xinzo Adiante"  (3),  do concelleiro do Grupo Mixto (1),  e  dos  concelleiros  do  
Grupo Municipal Socialista (4), a seguinte proposta de acordo:
  PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos núm. 5/2019 do 
Orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito financiado con cargo a o 
remanente de tesoureria efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do 
Orzamento corrente, de acordo ao seguinte detalle:

Suplementos en Aplicacións de Gastos
  ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN 920.22799
 DENOMINACIÓN Gastos diversos administración xeral
 IMPORTE 61.475,88
2.º FINANCIAMENTO
Esta modificación finánciase con cargo ao remanente de Tesouraría do exercicio anterior, nos 
seguintes termos:

Suplementos en Conceptos de Ingresos
  ESTADO DE INGRESOS 
  APLICACIÓN 870.00
 DENOMINACIÓN Remanente de Tesorería 
  IMPORTE 61.475,88
 Ademais,  queda  acreditado  o  cumprimento  dos  requisitos  que  establece  o  artigo  37.2,  
apartados a) e b), do Capítulo I do Título VIN da Lei 39/1988, de 28 de decembro, Reguladora  
das Facendas Locais, en materia de orzamentos, desenvolvido polo Real Decreto 500/1990, de  
20 de abril, que son os seguintes: 
  a) O carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo a  
exercicios posteriores.
 b)  A insuficiencia do saldo  de  crédito non comprometido  na  partida  correspondente,  que  
deberá verificarse no nivel en que este establecida a vinculación xurídica.  
  SEGUNDO. Expor este expediente ao público mediante anuncio insiro en o Boletín Oficial da  
Provincia, polo prazo de quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e  
presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se  
durante o citado prazo non se presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá  
dun prazo dun mes para resolvelas.
 TERCEIRO Aprobar  o  recoñecemento  dos  créditos  adxuntos  ó  presente  expediente,  
correspondentes  a  exercicios  anteriores,  CONDICIONADO Á APROBACIÓN DEFINITIVA  
DO SUPLEMENTO DE CRÉDITO 5/2019.
 CUARTO.  Aplicar  UNHA VEZ  APROBADO  DEFINITIVAMENTE  O  SUPLEMENTO  DE  
CRÉDITO 5/2019, con cargo ó ORZAMENTO VIXENTE os créditos á partida 920.22799 . (…)

 Visto que a proposta de alcaldía, aceptada por unanimidade, o debate sobre os puntos 3 
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e 4 da orde do día se realizou conxuntamente, non se reproduce aquí este debate que xa 
foi recollido no punto anterior, consignándose unicamente neste punto o resultado da 
votación. 
 
Finalmente a proposta de acordo resulta aprobada cos votos a favor dos Concelleiros  
do Grupo de Goberno (8+1, o Alcalde), coa abstención dos concelleiros do Grupo  
Municipal  Socialista  (4),  do  Concelleiro  do  Grupo  Mixto  (BNG  (1),  e  dos  
Concelleiros  do  Grupo  Municipal  "Xinzo  Adiante"  (3),  adoitándose  o  seguinte  
acordo: 
 
  PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos núm.  
5/2019 do Orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito financiado  
con  cargo  a  o  remanente  de  tesoureria  efectivamente  recadados  sobre  os  totais  
previstos nalgún concepto do Orzamento corrente, de acordo ao seguinte detalle:
Suplementos en Aplicacións de Gastos
  ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN 920.22799
 DENOMINACIÓN Gastos diversos administración xeral
 IMPORTE 61.475,88
2.º FINANCIAMENTO
Esta modificación finánciase con cargo ao remanente de Tesouraría do exercicio  
anterior, nos seguintes termos:
Suplementos en Conceptos de Ingresos
  ESTADO DE INGRESOS 
  APLICACIÓN 870.00
 DENOMINACIÓN Remanente de Tesorería 
  IMPORTE 61.475,88
 Ademais,  queda acreditado  o  cumprimento  dos  requisitos  que establece  o  artigo  
37.2,  apartados  a)  e  b),  do  Capítulo  I  do  Título  VIN da  Lei  39/1988,  de  28  de  
decembro, Reguladora das Facendas Locais, en materia de orzamentos, desenvolvido  
polo Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son os seguintes: 
  a) O carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de  
demoralo a exercicios posteriores.
 b) A insuficiencia do saldo de crédito non comprometido na partida correspondente,  
que deberá verificarse no nivel en que este establecida a vinculación xurídica.  
  SEGUNDO. Expor este expediente ao público mediante anuncio insiro en o Boletín  
Oficial  da  Provincia,  polo  prazo  de  quince  días,  durante  os  cales  os  interesados  
poderán  examinalo  e  presentar  reclamacións  ante  o  Pleno.  O  expediente  
considerarase  definitivamente  aprobado  se  durante  o  citado  prazo  non  se  
presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes  
para resolvelas.
 TERCEIRO Aprobar o recoñecemento dos créditos adxuntos ó presente expediente,  
correspondentes  a  exercicios  anteriores,  CONDICIONADO  Á  APROBACIÓN  
DEFINITIVA DO SUPLEMENTO DE CRÉDITO 5/2019.
 CUARTO.  Aplicar  UNHA  VEZ  APROBADO  DEFINITIVAMENTE  O  
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO 5/2019, con cargo ó ORZAMENTO VIXENTE os  
créditos á partida 920.22799 .

 

Expediente 4549/2018. Estudio de Detalle en Baronzás:

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 12, En contra: 0, Abstencións: 5, 
Ausentes: 0

 O Sr. Alcalde pide á Sra. Secretaria que de lectura ó Ditame da Comisión Informativa  
de Obras, Urbanismo e Infraestruturas, do día 23/04/2019, do seguinte teor literal:
  "(...) Vista a Proposta da Alcaldía de data 15/04/2019, do seguinte teor lilteral:

 "(...)  Unha  vez  aprobado  inicialmente  por  acordo  de  Xunta  de  Goberno  Local,  de  data  
29/10/18 o Estudo de Detalle de iniciativa privada elaborado en xuño de 2018 polo arquitecta Julia  
Santana Valencia, que afecta á modificación de aliñacións nunha área delimitada no solo de núcleo  
rural de extensión de Baronzás, deste municipio, e co que se pretende exclusivamente a modificación das  
aliñacións establecidas na ordenanza 13ª do PXOM de Xinzo de Limia para o Solo de Núcleo Rural de  
extensión: 1.-Suprímese a aliñación oficial fixada a 3,00 m. da liña de cerramento na fronte da parcela.  
No  seu  lugar,  establécese  un  recuamento  mínimo  de  3,00  m.  respecto  da  liña  de  cerramento.  
2.-Suprímese tamén o fondo máximo edificable establecido en 14,00 m.. Non tería sentido por tratarmos  
dunha tipoloxía edificatoria de vivenda unifamiliar onde non se persigue a uniformidade. 3.-Mantéñense  
os recuamentos esixibles a lindes laterais e posterior (3,00 m.). 4.-Non se modifican os parámetros xa  
establecidos de ocupación (25%) e de edificabilidade (0,6 m2/m2).

  Tras someter este instrumento de planeamento a un período de información pública durante o  
prazo dun mes, a medio de anuncio publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 221, de data 20/11/18, e  
no xornal “La Región”, de data 31/10/18, tras audiencia outorgada aos interesados por prazo dun mes,  
non foron presentadas alegacións ou reclamacións contra o mesmo.
  Á vista do informe emitido polo técnico municipal de data 23/10/18, no que se conclúe que o área do  
estudo  de  detalle  non  ten  afección  sectoriais  e  que  o  estudo  de  detalle  considérase  suficiente  e  
compatible coa normativa urbanística en vigor e tras a recepción do informe da Dirección Xeral de  
Patrimonio Cultural de data 07/03/19, no que se conclúe que se informa favorablemente o documento do  
Estudo de Detalle para modificación de aliñacións nunha área delimitada no solo de núcleo rural de  
extensión de Baronzás, deste municipio aprobado inicialmente por acordo de Xunta de Goberno Local  
de data 29/10/18.
 Realizada a tramitación legalmente establecida e visto o informe xurídico de data 11/04/19, proponse  
ao Pleno a adopción do seguinte
 ACORDO
  PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o Estudo de Detalle de iniciativa privada elaborado en xuño de  
2018  polo  arquitecta  Julia  Santana  Valencia,  que  afecta  á  modificación  de  aliñacións  nunha  área  
delimitada no solo de núcleo rural de extensión de Baronzás, deste municipio, e co que se pretende  
exclusivamente a modificación das aliñacións establecidas na ordenanza 13ª  do PXOM de Xinzo de  
Limia  para  o  Solo  de  Núcleo  Rural  de  extensión,  aprobado  inicialmente  por  acordo  da  Xunta  de  
Goberno Local de data 29/10/18, e que desenvolve o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Xinzo de  
Limia, quedando extinguida a suspensión de licencias.
 SEGUNDO. Publicar o acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia, e o texto dos  
documentos que o integran así como o índice de planos do Estudo de Detalle no Boletín Oficial da  
Provincia, co fin de que entre en vigor dito instrumento de planeamento.
 TERCEIRO. Notificar o presente acordo aos propietarios e demais interesados directamente afectados 
polo Estudo de Detalle. 
CUARTO. Comunicar á Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio a  
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aprobación do Estudo de Detalle referido, á vez que se lle dá traslado dunha copia autenticada de dous  
exemplares do mesmo con todos os planos e documentos que o integran.
 QUINTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir e asinar toda clase de documentos e en  
xeral para todo o relacionado con este asunto.

 SEXTO. Notificar o presente acordo aos servizos técnicos municipais e ao Sr. Concelleiro de  
Urbanismo aos efectos do seu coñecemento. (...)"
   Non producíndose debate ditamínase favorablemente cos votos a favor dos concelleiros do grupo de 
goberno (PP) (7+1 o Alcalde),  dos concelleiros do grupo municipal "Xinzo Adiante" (3), e coas 
abstenciónsdos Concelleiros do Grupo Municipal Socialista (3), e do Concelleiro do Grupo Mixto-BNG 
(1), a seguinte proposta de acordo: 
 PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o Estudo de Detalle de iniciativa privada elaborado en xuño de  
2018  polo  arquitecta  Julia  Santana  Valencia,  que  afecta  á  modificación  de  aliñacións  nunha  área  
delimitada no solo de núcleo rural de extensión de Baronzás, deste municipio, e co que se pretende  
exclusivamente a modificación das aliñacións establecidas na ordenanza 13ª  do PXOM de Xinzo de  
Limia  para  o  Solo  de  Núcleo  Rural  de  extensión,  aprobado  inicialmente  por  acordo  da  Xunta  de  
Goberno Local de data 29/10/18, e que desenvolve o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Xinzo de  
Limia, quedando extinguida a suspensión de licencias.
 SEGUNDO. Publicar o acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia, e o texto dos  
documentos que o integran así como o índice de planos do Estudo de Detalle no Boletín Oficial da  
Provincia, co fin de que entre en vigor dito instrumento de planeamento.
 TERCEIRO. Notificar o presente acordo aos propietarios e demais interesados directamente afectados 
polo Estudo de Detalle. 
CUARTO. Comunicar á Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio a  
aprobación do Estudo de Detalle referido, á vez que se lle dá traslado dunha copia autenticada de dous  
exemplares do mesmo con todos os planos e documentos que o integran.
 QUINTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir e asinar toda clase de documentos e en  
xeral para todo o relacionado con este asunto.
 SEXTO. Notificar o presente acordo aos servizos técnicos municipais e ao Sr. Concelleiro de Urbanismo  
aos efectos do seu coñecemento. (...)"
 
O Sr. Alcalde da paso á quenda de intervencións. 
 
 O Sr Ramiro Rodríguez Suárez manifesta que no ano 2017 se aprobou outro Estudo 
de detalle en Baronzás coa mesma finalidade polo que considera que a solución que se 
está a adoptar é parcial, xa que a poucos metros da zona onde se aprobou un estudo de 
detalle agora faise outro. Por estes motivos considera que sería bo plantexarse unha 
revisión  do  Plan  Xeral  que  xa  se  aprobou hai  16  anos,  e  engade  que  o seu  grupo 
procurará que se faga se chega a ter algunha responsabilidade no próximo mandato.
 
O  Sr Manuel Pérez Campos comeza a súa intervención dicindo que o seu grupo xa 
manifestou varias veces a necesidade de modificar o Plan Xeral inda que non se lle fixo 
caso. Engade que está a favor de facilitar as cousas ó cidadán, se ben o que se precisa é  
unha modificación absoluta do plan xeral, e de feito houbo varias reunións con esta 
finalidade pero quedou todo no aire.
 
A Sra. Elvira Lama Fernández indica que en Baronzás se fixeron dúas modificacións 
seguidas, que o Plan Xeral ten 16 anos e moitas carencias, de feito, algúns veciños 
están pagando “IBI urbana” nunha área de reparto na que non se pode edificar. Pese a 
isto, para non prexudicar os intereses dos veciños, anuncia a abstención.
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O  Sr Ricardo Sieiro  Opazo manifesta  que hai  que modificar o planeamento neste 
aspecto  concreto,  que  se  trata  dunha modificación  da  ordenanza  trece  que  consiste 
simplemente en suprimir a aliñación de 3 m para establecer en cambio un recuamento 
mínimo de 3 m e suprimir o fondo máximo edificable.
 
A  Sra. Elvira Lama pregunta quen vai  asumir os custos de  servizos básicos como 
alumeado e alcantarillado deste punto, indicando o Concelleiro de obras e portavoz do 
Grupo Municipal Popular que responderá por escrito. 
 
Finalmente a proposta de acordo resulta aprobada cos votos a favor dos Concelleiros  
do Grupo de Goberno (8+1, o Alcalde), e cos votos a favor dos Concelleiros do Grupo  
Municipal  "Xinzo  Adiante"  (3),  e  coas  abstencións  dos  concelleiros  do  Grupo  
Municipal Socialista (4), e do Concelleiro do Grupo Mixto (BNG (1), adoitándose o 
seguinte acordo: 

 PRIMEIRO. Aprobar  definitivamente  o Estudo  de  Detalle  de  iniciativa  privada  
elaborado en xuño de 2018 polo arquitecta Julia Santana Valencia,  que afecta á  
modificación  de  aliñacións  nunha  área  delimitada  no  solo  de  núcleo  rural  de  
extensión  de  Baronzás,  deste  municipio,  e  co  que  se  pretende  exclusivamente  a  
modificación das aliñacións establecidas na ordenanza 13ª do PXOM de Xinzo de  
Limia para o Solo de Núcleo Rural de extensión, aprobado inicialmente por acordo  
da Xunta de Goberno Local  de data 29/10/18, e que desenvolve o Plan Xeral de  
Ordenación  Urbana  de  Xinzo  de  Limia,  quedando  extinguida  a  suspensión  de  
licencias.
 SEGUNDO. Publicar  o  acordo  de  aprobación  definitiva  no  Diario  Oficial  de  
Galicia, e o texto dos documentos que o integran así como o índice de planos do  
Estudo de Detalle no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que entre en vigor dito  
instrumento de planeamento.
 TERCEIRO. Notificar  o  presente  acordo  aos  propietarios  e  demais  interesados  
directamente afectados polo Estudo de Detalle. 
CUARTO.  Comunicar  á  Consellería  competente  en  materia  de  urbanismo  e  
ordenación do territorio a aprobación do Estudo de Detalle referido, á vez que se lle  
da traslado dunha copia autenticada de dous exemplares do mesmo con todos os  
planos e documentos que o integran.
 QUINTO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para subscribir e asinar toda clase de  
documentos e en xeral para todo o relacionado con este asunto.
 SEXTO. Notificar  o  presente  acordo  aos  servizos  técnicos  municipais  e  ao  Sr.  
Concelleiro de Urbanismo aos efectos do seu coñecemento.

 

Expediente 2064/2019. Moción do Grupo Municipal do PP para a mellora da Sanidade 
Pública

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 9, En contra: 8, Abstencións: 0, Ausentes: 0
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 O Sr. Alcalde pide á Sra. Secretaria que de lectura ó Ditame da Comisión Informativa  
de Medio Ambiente e Sanidade, do día 23/04/2019, do seguinte teor literal:
 "(...) Vista a Moción do Grupo Municipal Popular do Concello de Xinzo de Limia, rexistrada de entrada 
neste Concello o día 15/04/2019 (nº 2019-E-RC-2348), do seguinte teor literal: 
"(...) Exposición de motivos: 
Na sanidade pública galega dispoñemos dos recursos necesarios para unha axeitada 
cobertura asistencial, se ben é evidente que a situación de "paro case 0" en medicina familiar 
e comunitaria, ou “paro 0” en pediatría, que afecta a todas as Comunidades Autónomas nestes  
momentos, representa unha grande dificultade, e imposibilita a cobertura de todas as 
ausencias dos titulares, aos que temos que agradecerlles o esforzo para garantir a excelente 
calidade asistencial que dispensamos. 
É sobradamente coñecido que en Galicia, e no resto de España, existe un déficit de pediatras. 
España é un dos poucos países en Europa que aposta pola Pediatría en Atención Primaria, e 
Galicia, dentro do contexto nacional, é unha das comunidades con maior taxa de cobertura 
pediátrica, próxima ao 90%. 
Non hai dúbida de que dispoñemos dunha atención primaria excelente, accesible e resolutiva, 
dotada de profesionais competentes, non exenta de dificultades, como as tensións derivadas 
da ausencia de persoal substituto e dunha viraxe socio demográfica cara á cronicidade e á 
pluripatoloxía, propias do envellecemento, que fan necesaria unha evolución do modelo 
exitoso do que temos desfrutado ata agora. 
 Dende o Servizo Galego de Saúde téñense tomado importantes medidas de mellora dende 
hai anos (OPES anuais, prolongación da idade de xubilación, concurso aberto e permanente, 
carreira profesional, contrato de continuidade), pero é o momento de ir máis aló. 
Por iso, en decembro iniciamos un proceso, o máis participativo en atención primaria, que non 
conta con antecedente na nosa Comunidade e posiblemente en ningunha outra. 
Porque  as  medidas  a  adoptar  pasan  inescusablemente  pola  participación  de  todos:  as  
Administracións públicas, os profesionais e a cidadanía, porque todos somos responsables de  
manter o que tanto tempo nos levou construír. Imponse o diálogo e as decisións compartidas.
 Non todas as medidas corresponden á Administración Autonómica, necesitamos do Goberno  
Central  e doutras administracións. Por isto, solicitamos ao Pleno do Concello de Xinzo de  
Limia instar ao Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, os seguintes  
 ACORDOS: 

 Impulsar unha norma que flexibilice e axilice o procedemento de acreditación de 
Unidades docentes para a Formación Sanitaria Especializada que permita aumentar a 
oferta de prazas de formación de especialistas (Médicos de Familia e Pediatras), e 
axilizar, do mesmo modo, a acreditación das Unidades docentes pendentes, 
especialmente naquelas especialidades consideradas como deficitarias polas 
Comunidades Autónomas (Médicos de Familia e Pediatras).  

 Poñer en marcha a vía extraordinaria de acreditación de persoal de enfermería 
especialista en Enfermería Familiar e comunitaria. 

 Eliminar a taxa de reposición que se ven aplicando no ámbito das institucións 
sanitarias e permitir con elo a convocatoria de Ofertas Públicas de Emprego que 
permitan incrementar a estabilidade dos profesionais sanitarios dos Servizos de Saúde  
nas especialidades que sexan deficitarias (Médicos de Familia e Pediatras). 

 Modificar a normativa pola que se regula a relación laboral especial de residencia para  
a formación de especialistas en Ciencias da Saúde para incentivar a retención de 
especialistas en prazas de difícil cobertura ou en especialidades deficitarias 
nomeadamente en Atención Primaria, establecendo un criterio homoxéneo para a 
catalogación destas prazas. 

 Reducir os prazos de tramitación e resolución dos expedientes de homologación de 
títulos de especialista extracomunitarios. 

 Poñer en marcha o Rexistro Estatal de Profesionais sanitarios para poder realizar, en 
base ao mesmo, os estudos de necesidades de especialistas precisos para as 
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sucesivas convocatorias de prazas de especialistas en formación. 
 Recoñecemento dos traballadores sociais como profesionais sanitarios. (...)"

   Tras o debate resulta ditaminado favorablemente cos votos a favor dos Concelleiros do Grupo de 
Goberno (PP) (7+ 1, o Alcalde), e cos votos en contra  dos Concelleiros do Grupo Municipal "Xinzo 
Adiante" (3), do concelleiro do Grupo Mixto (1), e dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista (4), a  
seguinte proposta de acordo:
   Instar ao Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, o seguinte: 

 Impulsar unha norma que flexibilice e axilice o procedemento de acreditación de Unidades 
docentes para a Formación Sanitaria Especializada que permita aumentar a oferta de prazas 
de formación de especialistas (Médicos de Familia e Pediatras), e axilizar, do mesmo modo, a 
acreditación das Unidades docentes pendentes, especialmente naquelas especialidades 
consideradas como deficitarias polas Comunidades Autónomas (Médicos de Familia e 
Pediatras).  

 Poñer en marcha a vía extraordinaria de acreditación de persoal de enfermería especialista en 
Enfermería Familiar e comunitaria. 

 Eliminar a taxa de reposición que se ven aplicando no ámbito das institucións sanitarias e 
permitir con elo a convocatoria de Ofertas Públicas de Emprego que permitan incrementar a 
estabilidade dos profesionais sanitarios dos Servizos de Saúde nas especialidades que sexan 
deficitarias (Médicos de Familia e Pediatras). 

 Modificar a normativa pola que se regula a relación laboral especial de residencia para a 
formación de especialistas en Ciencias da Saúde para incentivar a retención de especialistas en  
prazas de difícil cobertura ou en especialidades deficitarias nomeadamente en Atención 
Primaria, establecendo un criterio homoxéneo para a catalogación destas prazas. 

 Reducir os prazos de tramitación e resolución dos expedientes de homologación de títulos de 
especialista extracomunitarios. 

 Poñer en marcha o Rexistro Estatal de Profesionais sanitarios para poder realizar, en base ao  
mesmo, os estudos de necesidades de especialistas precisos para as sucesivas convocatorias de  
prazas de especialistas en formación.

 Recoñecemento dos traballadores sociais como profesionais sanitarios. (...)"
 
Antes de abrir a quenda de intervencións, O  Sr Alcalde  procede a explicar a moción 
dicindo que nos próximos 5 anos en Galicia vanse xubilar o 40% dos médicos e nos  
próximos 15 o 80% dos médicos, todo isto como consecuencia da limitación da taxa de 
reposición que en España e do 100% e en Galicia do 108%. Expón que vanse xubilar 
62.000 médicos  nos  vindeiros  anos e  que  en Galicia  aproximadamente o  55% dos 
médicos  superan  os  50  anos.  Engade  que  isto  vai  supoñer  un grave  problema  na 
atención primaria se non se soluciona. Manifesta que no ano 1997 a taxa de reposición 
foi do 100%, e se mantivo entre o 2003 e o 2008, se ben no 2009 reduciuse ó 30% e no 
2010 o mesmo partido a mantivo nun 10% e posteriormente o goberno de Rajoy a 
mantivo do 2010 o 2014. A continuación o Sr Alcalde abre a quenda de intervencións.
 
O Sr. Alcalde da paso á primeira quenda de intervencións. 

 O Sr Ramiro Rodríguez Suárez manifesta que todos os camiños do grupo municipal 
popular que teñen relación coa sanidade van encamiñados a que se privatice e se poida 
facer  negocio  coa  enfermidade.  Indica  que  nos  últimos  9  anos  houbo  redución  de 
orzamentos,  profesionais,  redución  demais  de  700  camas e  que  acordouse  a 
privatización  de  moitos  servizos  esenciais,  manifestando  ademais  que  aumentaron 
moito  as  listas  oficiais  de  espera  pese  a  estar  maquilladas.  Engade  que  a  atención 
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primaria foi o ámbito que con máis intensidade sufriu os recortes, hoxe se destinan 188 
millóns de euros menos que en 2009 estando as consecuencias a vista de todos, sendo 
estas a masificación de consulta, cupos desbordados, máis listas de espera. Considera 
que é preciso aumentar o orzamento destinado a sanidade, eliminar as listas de espera, 
facer un  “plan  de  choque”  en  atención  primaria  incrementando  o  orzamento, 
incrementar as prazas  de  especialistas  en pediatría  e  medicina familiar,  mellorar  os 
equipamentos e reducir as privatizacións. O seu grupo reclama asemade a eliminación 
do copago farmaceútico. 
 
 
O  Sr Manuel Pérez Campos, indica que o grupo de goberno presenta unha moción 
dicindo que a sanidade ten recursos para engadir a continuación que faltan pediatras, o 
cal  é  contraditorio.  Continúa a  súa intervención dicindo que  ata  agora,  o  grupo de 
goberno non se preocupou pola taxa de reposición, e que se preocupa neste momento 
porque xa non está no goberno. Manifesta ademais que o seu grupo municipal no pleno 
de 5 novembro do ano 2018 presentou unha moción sobre as carencias da sanidade 
pública, en concreto no municipio de Xinzo de Limia, e o portavoz do grupo popular 
contestou que o desabastecemento de medicamentos non competía ó Concello. Expón 
que se o grupo de goberno considerou no seu día que o tema de desabastecemento non 
compete o Concello, en coherencia deberan considerar que este tampouco lle compete. 
Di que o que debera facer o Concello e defender ós veciños, e que non entende a quen 
pretende defender o grupo de goberno.
 
A Sra Elvira Lama Fernández  comeza a súa intervención dicindo que dende o ano 
2011 o grupo de goberno non reclamou nada a Madrid e que agora non para de “instar” 
ó  goberno,  reclamando  neste  momento  melloras  na  sanidade  que  ademais  está 
transferida. Considera que incluír esta moción no último pleno é unha falta de respecto. 
Pregunta ó Sr Alcalde onde estaba o grupo de goberno cando se recolleron firmas para 
evitar que se quitara unha enfermeira de pediatría, e pregunta que pasa coa fisioterapia 
no centro de saúde. Considera que o Sr Alcalde coñece mellor que ninguén a situación 
do centro de saúde e que esta é unha moción de fábrica do PP para lavar a súa imaxe 
con respecto a Sanidade, o cal non van conseguir porque son os responsables da baixa 
ratio de enfermeiras, da privatización de probas nos hospitais públicos e de que non 
haxa ambulancias medicalizadas en varias áreas sanitarias da provincia. Engade que 
médicos e enfermeiras están a realizar moitas horas extras, as cales non cobran pero se 
ben obrigados a realizar igualmente pois o seu código deontolóxico impídelles deixar 
pacientes sen atender. Continúa a súa intervención dicindo que a sanidade galega está 
transferida ó Sergas e dando unha serie de datos económicos en relación as sucesivas 
ofertas de emprego público. No ano 2008, co bipartito, na oferta de emprego houbo 602 
prazas de médico de familia e 25 de pediatría. No ano 2012, co PP, 6 de pediatría e 
ningunha  de  médico  de  familia.  No  ano  2013,  82  de  médico  de  familia  e  ningún 
pediatra, no ano 2016, 241 de médicos de familia e 10 de pediatría, no ano 2018, 54 de 
médicos  de  familia  e  ningún  pediatra.  No  ano  2018,  54  médicos  de  familia  e  58 
pediatras. En resumo, en dous anos de goberno do PSOE se ofertaron 744 prazas de 
medicina de familia e 97 de pediatría, e en 10 anos de goberno do PP, 567 prazas de 
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médico de familia e 109 de pediatría. Remata a súa intervención dicindo que a situación 
da  sanidade  pública  Galega  é culpa  do  PP e  que  hai  que  blindar  a  Sanidade  na 
Constitución. 
 
O  Sr Ricardo Sieiro Opazo  comeza a súa intervención dicindo que vai dar lectura a 
unha recopilación de datos, recóllese aquí o teor literal da intervención: 
 
“(...) A sanidade pública sempre foi unha prioridade nos orzamentos da Xunta. Nos  
últimos anos os recursos sanitarios non só non diminuíron, senón que aumentaron,  
convertendo a Galicia na 5ª CA con maior gasto sanitario consolidado, e cunha % do  
PIB por enriba da media das CCAA.  
O  orzamento  dedicado  á  nosa  sanidade  pública  é  MÁIS  DO  40%  (40,45%)  DO 
ORZAMENTO DA XUNTA DE GALICIA. No ano 2008 era do 33,02%. A pesar do  
inicio da recuperación económica e dos ingresos públicos, a Xunta ten un orzamento,  
no ano 2019, 348M€ máis que en 2008 (goberno bipartito). 
Contamos cuns orzamentos que aumentan 127 millóns de euros en 2019, un 3,3% máis  
que no 2018. No ano 2019 dedicaremos á sanidade case 4.000M€ (3.984 M€), a cifra  
máis alta da historia na nosa comunidade autónoma. 
Respecto da Atención Primaria, o orzamento nos capítulos de persoal e funcionamento  
contou, no ano 2018, con 25 M€ máis que en 2008. O que resulta moi relevante é  
sinalar que en receitas fomos quen de tomar medidas de eficiencia (xenéricos, compra  
centralizada,  catálogo,...)  que  permitiron  diminuír  o  orzamento  dedicado  a  este  
capítulo en 128M€ con respecto ao ano 2008. 
ORZAMENTO CONCERTOS PRIVADA 
No referente á colaboración co sector privado, entendemos que é importante que exista  
un sector privado complementario ao sector  público,  que engada valor ao sistema  
sanitario no seu conxunto.  
O orzamento en concertos en 2018 foi de 205,5 millóns de euros (incremento do 1%  
respecto do 2017), pero no ano 2008 era de 216 M€, é dicir redúcense os orzamentos  
dedicados a concertos en 11 M€.  
Polo tanto as derivacións aos centros privados diminuíron ou mantivéronse respecto  
das que había no bipartito.  
BARÓMETRO SANITARIO  
Desde hai 16 anos, nunca antes que agora os galegos valoraron mellor a Sanidade  
Pública. 
ACTIVIDADE. LISTAS DE ESPERA  
Desde 2009 a sanidade pública en Galicia mellorou os seus servizos todos os anos, e  
hoxe chega con máis prestacións e máis axilidade.  

 Máximo histórico en intervencións cirúrxicas. Case 210.000 en 2018, é dicir,  
34.000 máis que no ano 2008. 

Máximo histórico en consultas: 
◦ en hospitais (4,5 millóns, 15,8% máis). 
◦ e en atención primaria (26,6 millóns, un 3% máis). 

Máximo histórico de transplantes, 354 o pasado ano. Un 32,6% máis que en 2008. 
Alta capacidade de resolución de Atención Primaria: no 94,32% dos pacientes que  
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acoden a Atención Primaria non hai necesidade de derivación a unha consulta do  
hospital. 
Nos PACs resólvense as urxencias que acoden no 92% dos casos, sen necesidade de  
derivar ás urxencias hospitalarias. 
Menores esperas desde que hai rexistros, porque respecto a 2008 hoxe agárdase 20,7  
días menos para unha cirurxía moi grave, 7,9 días menos con carácter xeral e 18,4  
días menos para unha consulta. 
Estas cifras poñen de manifesto que o sistema sanitario mantén un altísimo nivel de  
prestacións e calidade, e que non houbo ningún recorte nestas prestacións.  
MÁIS DEREITOS: LEI DE GARANTÍAS. DECRETO DE TEMPOS MÁXIMOS 
Hoxe os galegos teñen garantidos por lei prazos de espera máximos, unha posibilidade  
da que desde 2017 xa se beneficiaron máis de 43.000 persoas. E todas elas dentro da  
sanidade pública, malia que dixeron que se fixera para favorecer á sanidade privada.  
Velaí outra mentira máis. 
Igualmente,  hoxe  teñen  o  dereito  de  elección  de  médico,  pediatra  ou  persoal  de  
enfermería, así como de centro hospitalario por un novo problema de saúde, opción  
que elixiron libremente máis de 311.000 galegos. 
Hoxe teñen o dereito a unha segunda opinión máis áxil, e xa a teñen solicitada máis de  
1.200 persoas. 
Hoxe teñen máis vías rápidas que nunca para a atención de determinados cancros  
(mama,  colon,  pulmón  próstata,  vexiga,  melanoma  e  cabeza  e  colon),  o  que  nos  
permite  acadar  un  tempo  medio  de  derivación  desde  a  atención  primaria  ata  o  
especialista de menos de quince días. No ano 2018 foi de 7,1 días e foron 16.409 os  
pacientes atendidos.  
Hoxe teñen novos servizos de atención, mellor información e máis accesible, hai novas  
vacinas gratuítas para os nenos. 
Hoxe hai novos medios de prevención, grazas por exemplo a un sistema de cribado  
semellante ao do cancro de mama para o cancro de colon, e desde este ano tamén para  
o cancro de cérvix. 
DÉFICIT DE PROFESIONAIS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN TODAS AS CC.AA. 
Hai unha falta de médicos de familia e pediatras que afecta a toda España. A situación  
de "paro 0" en medicina familiar e comunitaria ou pediatría, que afecta a todas as  
CCAA,  representa  unha grande dificultade,  e  imposibilita  a  cobertura de  todas  as  
ausencias (sempre que é posible cúbrese). 
É sobradamente coñecido que en Galicia, e no resto de España, existe un déficit de  
pediatras. España é un dos poucos países en Europa que aposta pola Pediatría en  
Atención Primaria, e Galicia, dentro do contexto nacional, é unha das comunidades  
con maior tasa de cobertura pediátrica, cercana ao 90%. 
Se temos en conta que o número de nenos en Galicia fai 20 anos era de 391.646, e nese  
momento había no Sergas 289 pediatras, a ratio de nenos por cada pediatra era de  
1.355. 
Vinte anos despois, o número de nenos diminuiu nun 20 %, quedando a cifra en 2017  
en 312.243 nenos;  nese tempo, os  pediatras en atención primaria aumentaron nun  
13%, ata os 327 pediatras, o que daría unha ratio de nenos por pediatra de 954. 
Con todo,  a  principal  medida  que  hai  que  tomar  é  paliar  a  evidente  ausencia  de  
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profesionais,  e  isto  esixe a implicación do Goberno central.  Por iso propoñeremos  
unha convocatoria de MIR extraordinaria para a Atención Primaria. 
PERSOAL. OPES. ESTABILIDADE. CARREIRA PROFESIONAL. 
Seguimos traballando e adoptando medidas como: 
1.544 profesionais máis que no ano 2008 e con mellores condicións laborais (carreira  
profesional) 
Convocatorias  anuais  de  OPES.  Entre  2012  e  2016 ofertamos  1.606 prazas.  OPE 
2017: 1.616. OPE 2018:1400 prazas. OPE 2019: 1314. 
No  período  2017/2020,  teremos  ofertada  a  posibilidade  de  estabilizarse  a  5.000  
persoas. 
O retraso na idade de xubilación. 
O 88% da plantilla estrutural do Servizo Galego de Saúde ten carácter estable. O 86%  
do persoal facultativo é estable. Máis en concreto, o 96% dos médicos de familia son  
estables mentres que os pediatras acadan o 100%. 
Nos últimos anos vimos incrementando a oferta de prazas MIR; na última convocatoria  
realizamos a maior oferta dos últimos anos, con 404 prazas; delas 105 prazas para  
medicina familiar e comunitaria, 7 máis que en 2017 e 13 máis que no 2016. 
Ademais solicitamos en reiteradas ocasións ao Ministerio de Sanidade o incremento  
das prazas que temos acreditadas para poder aumentar a oferta de pediatría de 20 a  
26 prazas. Por outra parte, dos 69 médicos de familia que terminaron no 2018 o MIR,  
55 están con contrato no SERGAS, polo que podemos falar dun 80%.  
DEMANDAS AO MINISTERIO 
É prioritario e imprescindible que o Goberno central proceda a unha convocatoria  
extraordinaria  MIR  na  especialidade  de  medicina  familiar  e  comunitaria,  que  
posibilitaría  dispoñer  destes  especialistas  dentro  de catro  anos (período no que  se  
espera unha maior carencia destes profesionais pola concesión de prórrogas na idade  
de xubilación en moitos dos servizos de saúde), así como á eliminación da taxa de  
reposición de efectivos nas OPE, o que permitirá que poidan ser ofertadas por cada  
Comunidade  Autónoma,  todas  as  prazas  que  as  necesidades  asistenciais  así  o  
xustifiquen, ou polo menos, que esta taxa de reposición se elimine nas categorías hoxe  
consideradas  deficitarias  como  a  de  medicina  familiar  e  comunitaria  ou  a  de  
pediatría. 
Tamén se debe incentivar a retención de especialistas en prazas de difícil cobertura ou  
en  especialidades  deficitarias  e  impulsar  unha  norma  que  flexibilice  e  axilice  o  
procedemento  de  acreditación  das  unidades  docentes  para  a  formación  sanitaria  
especializada,  de  xeito  que  permita  aumentar  as  prazas  de  formación  de  
especialidades. 
Tamén é necesaria a redución dos prazos de tramitación e resolución dos expedientes  
de homologación de títulos de especialistas extracomunitarios e a posta en marcha dun  
Rexistro Estatal de Profesionais sanitarios, e realizar en base ao mesmo, un estudio de  
necesidades de especialistas.
 MEDIDAS ADOPTADAS EN GALICIA 
Cómpre lembrar  que  entre  as  medidas  adoptadas  a  nivel  competencial  en  Galicia  
destacan: 
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 as  OPEs  anuais,  esgotando  a  taxa  máxima  de  reposición  permitida  polo  
Estado; 

a prórroga no servizo activo dos profesionais que así o desexen ata os 70 anos, 
o concurso de traslados aberto e permanente para atraer profesionais, 
os nomeamentos temporais con maior estabilidade no tempo, 
a incentivación das titorías para incrementar a capacidade docente das unidades de  
atención primaria; 
a mellora das condicións laborais como a reactivación da carreira profesional, con  
extensión ao persoal temporal, 
a  exención  da  nacionalidade  española  para  vincular  mediante  nomeamentos  
estatutarios aos médicos especialistas extracomunitarios, 
así como a participación na OPE nacional coordinada co Ministerio. 
ATENCIÓN PRIMARIA . NOVO MODELO 
A Atención primaria é un modelo organizativo de éxito, no que temos experimentado  
melloras, tanto na capacidade diagnóstica coma na capacidade de resolución. 
Os indicadores de saúde, e sobre todo o de esperanza de vida son dos mellores do  
mundo, dando como resultado unha das poboacións máis lonxevas do mundo. 
Dispoñemos  dunha  Atención  Primaria  excelente,  accesible  e  resolutiva,  dotada  de  
profesionais  competentes,  cun  orzamento  axeitado,  pero  que  está  a  sufrir  tensións  
derivadas  en  boa  medida  do  aumento  progresivo  da  demanda,  que  se  xunta  coa  
escaseza  de  profesionais  para  cubrir  prazas,  en  particular  médicos  de  familia  e  
pediatras.
Pero é o momento de ir máis alá. Os cambios que precisa o modelo organizativo só  
serán  posibles  desde  o  diálogo  e  o  traballo  colaborativo  da  Administración,  os  
profesionais e a cidadanía. 
De cara a acordar un plan de traballo cos profesionais e máis medidas para seguir  
avanzando,  o  pasado  día  18  de  decembro  de  2018  a  Consellería  convocou  unha  
reunión con representantes de todas as categorías das áreas sanitarias e persoal de  
xestión, dos colexios profesionais e sociedades de médicos de familia, de enfermería  
especialista  de  atención  primaria,  membros  do  Consello  asesor  de  Sanidade  e  
sociedades científicas. 
Constituíronse seis grupos de traballo para abordar: a reorganización e a creación de  
equipos  para identificar  os  novos roles  dos profesionais que traballan na atención  
primaria; as medidas encamiñadas á atención da demanda con calidade e seguridade;  
a priorización do plan de investimentos previstos para 2019 na atención primaria; as  
relacións entre a atención hospitalaria e a primaria; a formación e a investigación, e a  
relación cos pacientes a través das novas plataformas tecnolóxicas aplicadas á saúde.  
Cumpriuse co plan de traballo acordado e o 20 de febreiro foron presentadas aos  
profesionais as propostas para o Novo Modelo de Atención Primaria. O Conselleiro de  
Sanidade o 12 de marzo compareceu á petición propia no Parlamento de Galicia para  
informar do Novo Modelo de Atención Primaria.
Un Plan que mostra a implicación e o empeño do Goberno de Galicia na mellora da  
atención primaria no menor tempo posible. Un plan con propostas concretas a curto,  
medio e longo prazo cos seus indicadores para poder facer un seguimento e avaliar  
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resultados.
Unha  proposta  que  conta  co  apoio  dos  colectivos  que  participaron  no  grupos  de  
traballo,  complementada  co  acordo  co  Consello  Galego  de  Colexios  médicos  e  
Sociedades Científicas de Atención primaria. 
Ademais,  o  luns  8  de  abril  tras  a  correspondente  negociación  coas  organizacións  
sindicais e co comité de folga no ámbito da atención primaria, a Consellería reiterou a  
súa disposición ao traballo conxunto e participativo, e acadouse un acordo que levou á  
desconvocatoria da folga.
Unha das medidas xa aprobadas é a nova modalidade contractual que vai permitir  
vínculos temporais máis amplos do persoal médico de familia e pediatras de atención  
primaria. 
Nestes momentos estanse avaliando outras medidas como a modificación da estrutura  
directiva nas áreas sanitarias para crear unha dirección de atención primaria. 
Por ultimo, debemos indicar que a ratio de pacientes por médico de AP é de 1.275, por  
debaixo da media nacional que está en 1.357. 
ENFERMERÍA 
No momento actual o Sergas conta con máis de 10.500 profesionais de enfermería no  
seu cadro de persoal, 700 máis dos que había no ano 2008.
A ratio actual en Galicia é de 4 enfermeiras por cada 1.000 habitantes. Cifra mellor  
que a media do Sistema Nacional de Saúde, que presenta unha ratio media de 3,6; ou  
de  comunidades  autónomas  como  Andalucía  (ratio  de  2,77)  ou  a  Comunidade  
Valenciana (ratio de 3,23).
O Decreto 81/2016, de 23 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de  
Saúde  a  categoría  estatutaria  de  persoal  enfermeiro  especialista,  aprobado  polo  
Goberno  galego,  senta  as  bases  para  a  gradual  implantación  das  diferentes  
especialidades de enfermería, sendo un dos pioneiros no Sistema Sanitario español.  
Esta norma foi previamente negociada na mesa sectorial contando co apoio de todos  
os sindicatos con representación na mesma.
Esta nova categoría abarca as especialidades contempladas na normativa estatal, isto  
é,  a  especialidade de enfermería familiar  e  comunitaria;  a  de saúde mental;  a  do  
traballo;  a  de  pediatría;  a  de  xeriatría;  e  a  especialidade  de  coidados  
médicos-cirúrxicos.
Coa súa creación preténdese a planificación e a progresiva dotación de prazas de  
persoal  enfermeiro  especialista  e  a  incorporación  a  estas  de  persoal  titulado  na  
especialidade que se demande,  en  condicións  de  pleno recoñecemento  normativo e  
profesional.
En canto ás Ofertas públicas de emprego de enfermería, pese ás limitacións das taxas  
de reposición impostas pola lexislación básica estatal dos últimos anos, a Xunta de  
Galicia ten adicado unha ampla porcentaxe de prazas das OPES para os diplomados  
en enfermería,  e  en particular  para as  especialidades  de enfermería.  A OPE 2017  
inclúe 36 prazas para ás especialidades de enfermería e 830 prazas de enfermería. A  
OPE 2018: 86 prazas para especialidades de enfermería. OPE 2019: 47 prazas para  
especialidades de enfermería e 302 para enfermería.
COPAGOS FARMACÉUTICOS
O copago farmacéutico sempre existiu. Así, no Real Decreto Lei 16/2012 xa se recolleu  
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que: “La aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará,  
como máximo, anualmente.”  
A dúbida que ás veces se suscita é se a aportación en función da renda pode influír na  
adherencia  o  tratamento,  é  dicir,  se  os  pacientes  de  menor renda poderían  retirar  
menos medicación na oficina de farmacia. Nesta cuestión, hai uns datos importantes e  
conclusións que podemos destacar:
1.  Galicia  é  a  terceira comunidade con maior  gasto  público  por  habitante/ano en  
farmacia  (411  euros),  só  superada  por  Extremadura  e  Asturias.  É  a  cuarta  máis  
eficiente no custe por receita (11,17 euros), cando en 2008 superaba este custe en 3  
euros (14,16 euros). 
2. En 2017 Galicia financiou 2,1 millóns de receitas máis que no ano 2008 (62.252.863  
fronte a 60.117.987). 
3. Os pacientes recollen de media 23 receitas/ano, dato só superado por Extremadura.  
Existe gran accesibilidade á medicación financiada nesta comunidade. 
4. En Galicia hai 125.000 cidadáns que están exentos de pago, supoñen o 4,34% da  
poboación e o 6,6 % das receitas. 
5. Os pensionistas pagan de media 4,10 €/mes. 
INFRAESTRUTURAS NOVAS OU RENOVADAS 
Estase producindo unha modernización completa das infraestruturas sanitarias, que a  
Xunta está levando a cabo de xeito ininterrompido desde o ano 2009 e que ao seu  
remate permitirá poñer a disposición dos galegos un novo Servizo Galego de Saúde,  
mellor preparado para hoxe e para o futuro. 
EQUIPAMENTOS 
A mellor dotación sanitaria tamén se reflicte no ámbito tecnolóxico. Nunca antes se  
fixera unha aposta tan forte pola incorporación de tecnoloxía, con máis de 100 M€ nos  
últimos anos. Desde a máis alta tecnoloxía: quirófanos híbridos, resonancias, PET,  
aceleradores  lineais,...ata  aparataxe  máis  simple  pero  igualmente  fundamental:  
mamógrafos, ecógrafos, electrocardiógrafos, ... 
NECESIDADE  DUN  PACTO  DE  ESTADO  SOBRE  CALIDADE  E  
SUSTENTABILIDADE DA SANIDADE PÚBLICA 
É necesario un gran pacto político en España que nos permita salvagardar a calidade  
e  a  sustentabilidade  da  Sanidade  pública,  tal  e  como  se  expuxo  nunha  reunión  
celebrada a finais do mes de xaneiro deste 2019 na que participaron varios exministros  
de Sanidade:
Madrid, 24 ene (EFE).- Varios exministros de Sanidad han abogado hoy por un Pacto  
de Estado para el Sistema Nacional de Salud (SNS) que sea consensuado con todos los  
agentes  implicados,  que  se  centre  en  los  ciudadanos  y  en  los  profesionales  y  que  
permita una gestión sostenible de todos los servicios sanitarios.
Lo han hecho este jueves en un encuentro en el Senado que ha reunido a los ex titulares  
de Sanidad Enrique Sánchez de León (1977-1979), Julián García Vargas (1986-1991),  
Bernat Soria (2007-2009) y Dolors Montserrat (2016-2018).
Quien fuera ministro de Sanidad en el  Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero,  
Bernat Soria, ha aplaudido también la idea de que es "posible" lograr un gran Pacto  
de Estado en esta materia, si bien ha advertido que "él único inconveniente que tiene  
es la lucha política".
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Por su parte, el ministro de Sanidad que más tiempo ha ocupado el cargo (4 años y 7  
meses), Julián García Vargas (PSOE), ha subrayado que ese Pacto de Estado debe  
empezar  por  acordarse  en  la  Conferencia  de  Presidentes  porque,  ha  dicho,  "sin  
acuerdo de las comunidades es imposible". 
 
O Sr. Alcalde da paso á segunda quenda de intervencións. 
 
 
O Sr Ramiro Rodríguez Suárez di que o problema do grupo de goberno é que intenta 
combater a realidade con argumentos precociñados, cando a situación real é a que viven 
os veciños cada día e a estadística non vale para xustificar a falta de camas. Considera 
que non estamos ante un problema puntual de falta de previsión e pequenas cuestións 
técnicas,  senón  ante un  problema  estrutural  consecuencia  da  política  sanitaria do 
Partido Popular. Engade que habería que estudar a onde se destinan os recursos que se 
aumentan, pois deberan ir dirixidos a sanidade pública e non a privada. Ó seu criterio se 
está a gobernar “a golpe de ocorrencia” e inda que as estadísticas sesgadas din que o 
orzamento  aumentou no  último  ano  a  baixada  acumulada  é  de  moitos  millóns, 
expoñendo como exemplos da mala política do Partido Popular a dimisión en bloque 
dos xefes de servizo e o feito de que as pediatrías móbiles tiveron que ser retiradas 
porque o solicitou a asociación de pediatras. Finaliza a súa intervención dicindo que vai 
votar  en  contra  de  modo testemuñal,  para  que  quede  patente  unha vez  máis o  seu 
desacordo total coa política do Sr. Feijoo e que estamos ante un problema de modelo. 
 
O  Sr  Manuel  Pérez  Campos intervén  para  dicir  que  está  anonadado porque  o  Sr 
portavoz se limitou a reproducir o discurso do Conselleiro de Sanidade. Engade que, 
pola súa parte, vai proceder a expoñer unha serie de datos económicos. Indica que entre 
os anos 2009 e 2015 o orzamento sanitario baixou case un 18,8%, que no ano 2018 o  
gasto por persoa foi de 1380 euros, moi por debaixo da media estatal,  que hai 900 
camas menos e que hai 1000 profesionais menos que no 2009. Considera que aumentou 
a  precariedade  laboral  en  sanidade  e  se  suprimiu  a  financiación  de  máis  de  400 
medicamentos  de  uso  común.  Engade  que  anteriormente  á  chegada do  Sr  Feijóo  a 
Xunta privatizara algúns servizos non relacionados coa sanidade,  como é o caso de 
limpeza, pero que coa chegada do Sr. Feijoo privatizáronse, por exemplo, a construción 
do Hospital  Álvaro Cunqueiro,  a xestión da historia clínica,  e a receita electrónica, 
entre outros servizos, e en algunha medida a investigación. Engade que segundo datos 
da asociación española de hospitais privados, o 40% da camas hospitalarias en Galicia 
son de hospitais privados, e manifesta que Galicia e a 5º comunidade do estado que 
máis privatiza. Fai referencia en concreto á empresa POVISA indicando que cada vez 
que necesita diñeiro ameaza con botar os traballadores, que está a presionar a Feijoo 
para reducir as camas no Hospital Alvaro Cunqueiro, e que actúa como unha “porta 
xiratoria” da Xunta de Galicia para a incorporación de persoal. Afirma a continuación 
que as persoas maiores con problemas de corazón van pagar unha media de 100 euros ó 
mes cando a pensión media en Xinzo é de 600 euros. Por todos estes motivos, anuncia  
o voto en contra. 
 
A Sra. Elvira Lama Fernández manifesta que se ben o portavoz do partido popular di 
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que creceu a dotación orzamentaria e que somos a quinta comunidade do Estado que 
máis gasta, isto non arranxa o problema, pois por moito que a dotación sexa magnífica, 
tense que executar para acadar o obxectivo, do mesmo xeito que de nada vale unha 
oferta de emprego público se non se cubre. Engade que o peche de camas non é unha 
ilusión, e que acontece todo ano en toda a Comunidade, engadindo que esta redución se 
produce durante  os  meses  de  verán  nos  que  aumenta  a  poboación  e  polo  tanto  a 
demanda, e que o colapso de urxencias de Ourense tamén é unha realidade ata o punto 
de que non se pode garantir a intimidade nin pode haber acompañantes. Expón que en 
concreto nos días 4 e 5 de abril houbo que habilitar plantas en outros hospitais para a  
atención ós enfermos. Manifesta que se todo está tan ben non entende o motivo da 
moción  que  se  presenta.  Considera  que  o  partido  do  grupo  de  goberno  busca  a 
privatización  de  todos  os  ámbitos  da  sanidade  pública como  solución  a  todos  os 
problemas. Di que co bipartito o quirófano funcionaba pola tarde e hoxe só funciona 
pola tarde en caso de urxencia e extrema gravidade, e a continuación pon unha serie de  
exemplos concretos sobre as deficiencias de funcionamento en determinados hospitais 
da provincia. Engade ademais, xa en relación ó centro de saúde de Xinzo de Limia, que 
non conta cun heliporto,  que se o cupo de visitas está cheo de nada serve falar de 
elección de médico, e que houbo listas de espera para médicos de familia de máis de 
sete días. Indica que se ben é certo que o servizo dos cribados funciona con rapidez non 
se da os pacientes unha información completa. Posteriormente critica as extensas listas 
de espera para algunhas operacións como as de cadeira e prótesis de rodilla. Lembra 
que  o  pasado  mércores na  área  Sanitaria  de  Verín,  os  representantes  de  diversos 
sindicatos de enfermería estiveron pechados 24 horas reclamando emprego digno pois 
entre outras fallas do sistema, encadean contratos laborais un tras outro, e que ademais 
os sindicatos están recollendo sinaturas para reclamar estás cuestións. Remata a súa 
intervención dicindo que dende o grupo de goberno piden máis medios, enfermeiras, 
pediatras o cal lle parece magnífico pero dado que ata agora o grupo de goberno votou 
en contra de todo o que reclamou a oposición en relación á sanidade, o grupo socialista  
votará en contra desta moción por considerala unha tomadura de pelo.
 
O Sr Alcalde  remata a quenda de intervencións dicindo que a moción poderá ser de 
fábrica, pero que o BNG presentou recentemente unha moi similar en Allariz e se votou 
por  unanimidade,  e  aclara  que  se  precisan  máis  médicos  porque  os  que  hai  na 
actualidade  vanse  xubilar,  por  iso  é  urxente  aprobar  esta  moción  inda  que 
posteriormente  se  poidan  presentar  mocións  sobre  outros  temas  e  problemas  da 
sanidade. Considera que temos a mellor sanidade do mundo pero que debemos coidala 
e mellorala.
 
Finalmente a proposta de acordo resulta aprobada cos votos a favor dos Concelleiros  
do Grupo de Goberno (8+1, o Alcalde), coa abstención dos concelleiros do Grupo  
Municipal Socialista (4), do Concelleiro do Grupo Mixto (BNG (1),  e co voto en  
contra dos Concelleiros do Grupo Municipal  "Xinzo Adiante" (3),  adoitándose o 
seguinte acordo: 
 
 Instar ao Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, o seguinte: 
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 Impulsar  unha  norma  que  flexibilice  e  axilice  o  procedemento  de  
acreditación de Unidades docentes para a Formación Sanitaria Especializada  
que  permita  aumentar  a  oferta  de  prazas  de  formación  de  especialistas  
(Médicos de Familia e Pediatras), e axilizar, do mesmo modo, a acreditación  
das  Unidades  docentes  pendentes,  especialmente  naquelas  especialidades  
consideradas como deficitarias polas Comunidades Autónomas (Médicos de  
Familia e Pediatras).  

 Poñer  en  marcha  a  vía  extraordinaria  de  acreditación  de  persoal  de  
enfermería especialista en Enfermería Familiar e comunitaria. 

 Eliminar a taxa de reposición que se ven aplicando no ámbito das institucións  
sanitarias e permitir con elo a convocatoria de Ofertas Públicas de Emprego  
que  permitan  incrementar  a  estabilidade  dos  profesionais  sanitarios  dos  
Servizos  de  Saúde  nas  especialidades  que  sexan  deficitarias  (Médicos  de  
Familia e Pediatras). 

 Modificar  a  normativa  pola  que  se  regula  a  relación  laboral  especial  de  
residencia  para  a  formación  de  especialistas  en  Ciencias  da  Saúde  para  
incentivar a retención de especialistas en prazas de difícil cobertura ou en  
especialidades deficitarias nomeadamente en Atención Primaria, establecendo  
un criterio homoxéneo para a catalogación destas prazas. 

 Reducir  os  prazos  de  tramitación  e  resolución  dos  expedientes  de  
homologación de títulos de especialista extracomunitarios. 

 Poñer en marcha o Rexistro Estatal de Profesionais sanitarios para poder  
realizar,  en  base  ao  mesmo,  os  estudos  de  necesidades  de  especialistas  
precisos  para  as  sucesivas  convocatorias  de  prazas  de  especialistas  en  
formación.

 Recoñecemento dos traballadores sociais como profesionais sanitarios.

 

 

B) ACTIVIDADE DE CONTROL 

 

Dación de conta de Decretos da Alcaldía:

Dáse conta, nos termos e para os efectos do disposto no art. 42 do Regulamento da 
Organización,  do  Funcionamento  e  do  Réxime Xurídico  das  Entidades  Locais,  dos 
Decretos e Resolucións ditados pola Presidencia desde a anterior reunión:

 DECRETOS ALCALDÍA (Dende 08/03/2019 ata 11/04/2019)
 "nome";"data";"resumo";"rexistro";"procedemento";"Estado"
 "DECRETO 2019-0240 [Decreto autorización]";"11/04/19 11:38";"Solicitude de autorización 
para queimas en Rúa Río Támega - MARÍA DOLORES ANDRADE GONZALEZ. 
--";"1839/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0239 [Resolución de Alcaldía]";"10/04/19 14:18";"SIA 813448 -- 120 

Concello de Xinzo de Limia

C/ Curros Enriquez, 15, Xinzo de Limia. 32630 (Ourense). Tfno. 988550111. Fax: 988550112



 
Concello de Xinzo de Limia

PADRÓN Y ESTADÍSTICA -- Expediente 6653/2018 -- Múltiples interesados -- BAIXA DE 
OFICIO DE JOSE CARLOS PEREIRA MACHADO --";"6653/2018";"Padrón Municipal de 
Habitantes (Baixa)";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0238 [Decreto delegación de funcións de Marta en Dolores 
(12-04-2019)]";"10/04/19 14:18";"Decreto delegación de funcións da Secretaria na Adxunta a 
Secretaría (12-04-2019)";"1974/2019";"Delegacións de Funcións";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0237 [DECRETO]";"10/04/19 13:50";"Cambio fecha apertura ofertas 
contratación obras Avenida Celanova";"970/2019";"Contratacións";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0236 [Decreto cambio fecha]";"10/04/19 13:43";"Cambio fecha. 
Procedemento de contratación. Proxecto obras de acondicionamento Avenida de Celanova. 
--";"970/2019";"Contratacións";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0235 [Decreto inicio procedemento sancionador - Lei 11/2010]";"9/04/19 
13:09";"SIA 813255 -- 140 SERVIZOS XURIDICOS -- Expediente 1664/2019 -- Xefatura 
territorial de Ourense- Conselleria de Sanidade -- Consumo de bebidas alcoholicas en menores 
de idade-47753063A --";"1664/2019";"Sancionador";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0234 [Resolución de Alcaldía]";"8/04/19 12:50";"SIA 813448 -- 120 
PADRÓN Y ESTADÍSTICA -- Expediente 7833/2018 -- Múltiples interesados -- BAIXA DE 
OFICIO DE JAOUAD RIJA --";"7833/2018";"Padrón Municipal de Habitantes 
(Baixa)";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0233 [Decreto requirimento de documentación]";"5/04/19 
13:43";"Requirimento Documentación Procedimiento contatación suministro barredora 
2";"1632/2019";"Contratacións";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0232 [DECRETO FESTAS DE REBORDECHÁ 2019]";"5/04/19 
13:01";"DECRETO PERMISO ORGANIZACIÓN FESTAS PATRONAIS DE 
REBORDECHÁ 2019";"1808/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0231 [Decreto autorización ocupar vía pública Julio Rguez.]";"5/04/19 
12:19";"Decreto autorización ocupar vía pública Parque Toural. JULIO RODRIGUEZ 
PENIN.";"1813/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0230 [Decreto da convocatoria]";"5/04/19 10:46";"Convocatoria ordinaria 
Xunta de Goberno Local 08/04/2019.";"JGL/2019/18";"Convocatoria de A Xunta de Goberno 
Local";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0229 [DECRETO PERMISO LANZAMENTO DE FOGOS NAS FESTAS 
PATRONAIS DE REBORDECHÁ 2019]";"5/04/19 9:51";"SIA 813263 -- 600 CULTURA -- 
Expediente 1810/2019 -- SOLICITUDE PERMISO FOGOS REBORDACHA-2019- 
--";"1810/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0228 [Resolución de Alcaldía]";"5/04/19 9:51";"SIA 813448 -- 120 
PADRÓN Y ESTADÍSTICA -- Expediente 849/2019 -- 34961506B JOSE MANUEL LOPEZ 
GONZALEZ, 34634196Z JONATHAN ENRIQUEZ FERNANDEZ, 76714658K LUDIVINA 
FERNANDEZ FERNANDEZ -- BAIXA POR INSCRIPCION INDEBIDA 
--";"849/2019";"Padrón Municipal de Habitantes (Baixa)";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0227 [decreto nombramiento funcionario en prácticas]";"4/04/19 
10:52";"Expediente 7/2017 --Resolución Nomeamento Funcionario en 
Prácticas";"7/2017";"Selección y Provisión de Plazas de Policía Local 2017";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0226 [Decreto cambio de fecha]";"3/04/19 14:27";"Cambio fecha 
Procedimiento contatación suministro barredora 2";"1632/2019";"Contratacións";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0225 [Decreto autorización local]";"3/04/19 12:34";"Decreto autorización 
local para reunión representantes da Administración, Eleccións Xerais 
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28/04/2019.";"1020/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0224 [Resolución de Alcaldía]";"3/04/19 11:06";"SIA 813448 -- 120 
PADRÓN Y ESTADÍSTICA -- Expediente 782/2019 -- YC487437 IRONI DE OLIVIEIRA DE 
ALMEIDA, 13044239L PABLO HERRERO PALACIOS -- BAIXA DE IRONI DE 
OLIVEIRA DE ALMEIDA --";"782/2019";"Padrón Municipal de Habitantes 
(Baixa)";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0223 [B) [Se non se produciu a renovación] Resolución de 
Alcaldía]";"3/04/19 10:16";"SIA 813448 -- 120 PADRÓN Y ESTADÍSTICA -- Expediente 
1782/2019 -- BAIXA POR CADUCIDADE DE INSCRICIÓN --";"1782/2019";"Padrón 
Municipal de Habitantes (Baixa)";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0222 [decreto de aprobacion sancion CH]";"2/04/19 14:21";"SIA 813213 -- 
400 URBANISMO -- Expediente 1650/2019 -- Q3200109A Confederación Hidrográfica 
Miño-Sil -- EXPEDIENTE SANCIONADOR POR DEPOSITO DE ESCOMBROS EN 
LAMAS --";"1650/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0221 [decreto nominas obradoiro marzo]";"2/04/19 14:21";"SIA 813213 -- 
210 TESORERÍA -- Expediente 470/2019 -- NOMINAS 2019 --";"470/2019";"Procedemento 
Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0220 [Decreto permiso inhumación en nicho do ceminterio 
municipal]";"1/04/19 14:21";"Decreto permiso inhumación nicho ceminterio 
municipal";"1736/2019";"Inhumaciones en Unidade Funeraria (Nichos, Panteóns, 
Columbarios,...)";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0219 [Decreto da convocatoria]";"28/03/19 13:00";"Convocatoria 
extraordinaria e urxente Xunta de Goberno Local 28/03/2019";"JGL/2019/17";"Convocatoria 
de A Xunta de Goberno Local";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0218 [decreto aprobacion taxas dog ]";"28/03/19 12:42";"100 
SECRETARIA -- Expediente 185/2017 -- XINZO ADIANTE X.A., Vicepresidencia e 
Consellería da Presidencia, Administración Públicas e Xustiza -- Expediente aprobación escudo 
e bandeira --";"185/2017";".Procedimiento administrativo común (Secretaria)";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0217 [decreto incorporacion de credito ]";"28/03/19 12:42";"SIA 813213 -- 
210 TESORERÍA -- Expediente 1456/2019 -- INCORPORACION DE REMANENTE 
FINANCIADO REMANENTE DE TESOURERIA --";"1456/2019";"Procedemento 
Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0216 [decreto aprobacion nominas marzo e seguros socias ]";"28/03/19 
12:41";"SIA 813213 -- 210 TESORERÍA -- Expediente 470/2019 -- NOMINAS 2019 
--";"470/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0215 [resolución]";"28/03/19 10:34";"SIA 1279094 -- 210 TESORERÍA -- 
Expediente 1605/2019 -- 76722074P LORENA MARIA LOPEZ GOMEZ -- autorización para 
estacionamento de 3 vehículos no grupo Santa Mariña --";"1605/2019";"Certificados ou 
Informes";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0214 [decreto aprobacion taxa confederacion hidrografica miño sil 
CCV]";"28/03/19 10:13";"Expediente FACT-2019-783 -- Q3200109A Confederación 
Hidrográfica Miño-Sil --";"FACT-2019-783";"Aprobación de Facturas";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0213 [decreto confederacion hidrografica taxas ccv]";"28/03/19 
10:13";"Expediente FACT-2019-782 -- Q3200109A Confederación Hidrográfica Miño-Sil 
--";"FACT-2019-782";"Aprobación de Facturas";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0212 [Decreto da convocatoria]";"28/03/19 9:36";"Convocatoria Xunta de 
Goberno Local 01/04/2019, ás 13.30 horas.";"JGL/2019/16";"Convocatoria de A Xunta de 
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Goberno Local";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0211 [Decreto aprobación proxecto]";"27/03/19 14:20";"SIA 813268 -- 100 
SECRETARIA -- Expediente 970/2019 -- Procedemento de contratación. Proxecto obras de 
acondicionamento Avenida de Celanova. --";"970/2019";"Contratacións";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0210 [Decreto delegación competencia xenérica comunicación]";"27/03/19 
14:20";"DECRETO DELEGACIÓN COMPETENCIA XENÉRICA 
EDUCACIÓN";"PLN/2019/2";"Convocatoria de O Pleno";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0209 [DECRETO ALCALDÍA CONCESIÓN DE USO DE AULA DA 
CASA DA CULTURA A ALBERTO MARTÍNEZ MORALES PARA REUNIÓN DE 
ASOCIACIÓN Exp. 1648 -2019]";"27/03/19 13:21";"SIA 813263 -- 600 CULTURA -- 
Expediente 1648/2019 -- 34984024N JOSE ALBERTO MARTINEZ MORALES -- 
SOLICITUDE DE J. ALBERTO MARTÍNEZ MORALES DE USO DE AULA DA CASA DA 
CULTURA PARA REUNIÓN ASOCIATIVA --";"1648/2019";"Procedemento 
Xenérico";"cancelado"
"DECRETO 2019-0208 [Decreto da convocatoria]";"27/03/19 13:20";"Convocatoria Pleno 
extraordinario 01/04/2019.";"PLN/2019/3";"Convocatoria de O Pleno";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0207 [decreto rectificación error]";"27/03/19 12:07";"DECRETO 
CORRECCIÓN ERRO EN DECRETO LIQUIDACION DO ORZAMENTO XERAL 2018 
--";"937/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0206 [decreto aprobación expediente contratación barredora]";"26/03/19 
15:01";"Decreto aprobación expediente contatación suministro barredora 2 - -- Expediente 
1632/2019 --";"1632/2019";"Contratacións";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0205 [Decreto Desistimento]";"26/03/19 14:23";"DESISTIMENTO 
PROCEDEMIENTO DE CONTRATACIÓN SUMINISTRO 
BARREDORA";"1212/2019";"Contratacións";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0204 [Decreto da convocatoria]";"26/03/19 14:17";"Convocatoria ordinaria 
XGL 27/03/2019.";"JGL/2019/15";"Convocatoria de A Xunta de Goberno Local";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0203 [Decreto da convocatoria]";"22/03/19 13:10";"Expediente 
CTCPEF/2019/2 -Aprobacion Conta Xeral do exercicio 
2018.";"CTCPEF/2019/2";"Convocatoria de Comisión de Turismo, Comercio, Promoción 
Económica e Facenda";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0202 [Resolución de Alcaldía]";"22/03/19 12:50";"SIA 813448 -- 120 
PADRÓN Y ESTADÍSTICA -- Expediente 371/2019 -- Múltiples interesados -- BAIXA POR 
CADUCIDAD DE INSCRIPCION RESIENCIA NO_ENCSARP --";"371/2019";"Padrón 
Municipal de Habitantes (Baixa)";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0201 [DECRETO DESISTIMENTO]";"22/03/19 11:59";"SIA 813305 -- 
400 URBANISMO -- Expediente 4148/2018 -- Múltiples interesados -- EXPLOTACION 
AVICOLA DE CEBA EN REBORDACHA POR RODRÍGUEZ TEIXEIRA SC 
--";"4148/2018";"Licenza Urbanística";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0200 [DECRETO complemento de produtividade a traballadora MARIA 
CRISTINA CASTRO LOSADA]";"22/03/19 11:59";"SIA 813263 -- 210 TESORERÍA -- 
Expediente 939/2019 -- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE MARIA CRISTINA 
CASTRO LOSADA --";"939/2019";"Procedemento Xenérico";"cancelado"
"DECRETO 2019-0199 [Decreto da convocatoria]";"22/03/19 11:58";"Expediente 
PLN/2019/3 -- Sprteo mesas electorales para as eleccions do 28 de abril de 
2019.";"PLN/2019/3";"Convocatoria de O Pleno";"cancelado"
"DECRETO 2019-0198 [Resolución de Alcaldía]";"22/03/19 10:10";"SIA 813178 -- 120 
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PADRÓN Y ESTADÍSTICA -- Expediente 3382/2018 -- 36517048V MARTA BLASCO 
LLANES, F3226004D DELEGACIÓN DE ESTADTISTICA/CONSELLO 
EMPADROAMENTO, Popa Florin Madalin -- BAIXA OFICIO DE FLORIN MADALINE 
POPA --";"3382/2018";"Baixa no Padrón Municipal de Habitantes";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0197 [Resolución de Alcaldía]";"22/03/19 10:10";"SIA 813448 -- 120 
PADRÓN Y ESTADÍSTICA -- Expediente 2213/2018 -- F3226004D DELEGACIÓN DE 
ESTADTISTICA/CONSELLO EMPADROAMENTO, Y0817897P Veronica Anabel Torres 
Reyes, X03982105T AMERICA LUCILA REYES RAMIREZ -- BAIXA DE OFICIO A 
INSTANCIA DE PARTE --";"2213/2018";"Baixa no Padrón Municipal de 
Habitantes";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0196 [DECRETO DE ALCALDÍA CONCEDENDO O USO DE AULA 
CASA DA CULTURA A CARLOS G LAVILLA -FEADER E CONSELLERÍA DE MEDIO 
RURAL- PARA CURSO DE USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Exp. 
1527-2019]";"22/03/19 10:10";"SIA 813263 -- 600 CULTURA -- Expediente 1527/2019 -- 
13143450P Carlos García Lavilla -- SOLICITUDE TRAGSATEC- FEADER E 
CONSELLERÍA DO RURAL - DE AULA DA CASA DA CULTURA PARA CURSO DE USO 
DE FITOSANITARIOS --";"1527/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0195 [Decreto da convocatoria]";"21/03/19 13:57";"Convocatoria ordinaria 
Xunta de Goberno Local 22/03/2019.";"JGL/2019/14";"Convocatoria de A Xunta de Goberno 
Local";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0194 [Resolución de Alcaldía de María Belén González 
Iglesias]";"21/03/19 13:13";"SIA 813337 -- 300 PERSOAL -- Expediente 726/2019 -- 
34981421P MARIA BELEN GONZALEZ IGLESIAS -- SOLICITUDE RECOÑECEMENTO 
TRIENIO: MARÍA BELÉN GONZÁLEZ IGLESIAS --";"726/2019";"Dereitos e Deberes 
Retributivos";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0193 [Resolución Alcaldía Trienio Juan García Moro]";"21/03/19 
13:12";"SIA 813337 -- 300 PERSOAL -- Expediente 760/2019 -- 34967212J JUAN GARCIA 
MORO -- SOLICITUDE RECOÑECEMENTO TRIENIOS JUAN GARCÍA MORO 
--";"760/2019";"Dereitos e Deberes Retributivos";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0192 [Resolución de Alcaldía]";"21/03/19 8:33";"SIA 813448 -- 120 
PADRÓN Y ESTADÍSTICA -- Expediente 7273/2018 -- 34634570C Mina Tami Aboufaras, 
X2811142J GHIZLANE TAMI -- BAIXA POR INSCRIPCION INDEBIDA 
--";"7273/2018";"Padrón Municipal de Habitantes (Baixa)";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0191 [decreto aprobación expediente de contratación]";"18/03/19 
15:26";"Expediente 1212/2019 -DECRETO APROBACION EXPEDIENTE 
CONTRATACIÓN SUMINISTRO BARREDORA 
--";"1212/2019";"Contratacións";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0190 [Resolución Alcaldía Trienio Jorge Luis Gómez Yáñez]";"18/03/19 
15:08";"SIA 813337 -- 300 PERSOAL -- Expediente 765/2019 -- 76719006E Jorge Luis gomez 
yañez -- SOLICITUDE RECOÑECEMENTO TRIENIOS JORGE LUIS GÓMEZ YÁÑEZ 
--";"765/2019";"Dereitos e Deberes Retributivos";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0189 [decreto requerimiento de documentación]";"18/03/19 12:55";"- 
Expediente 357/2019 -- Decreto Requerimento de documentacion -- contrato obras proyecto 
avenida de Madrid 2 --";"357/2019";"Contratacións";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0188 [DECRETO DE ALCALDIA DE DESESTIMENTO E ARQUIVO 
DA SOLICITUDE DE POSTO DE VENDA DE SABINA RUBIO NO ENTROIDO 2019 Exp. 
238-2019]";"15/03/19 13:42";"SIA 813422 -- 210 TESORERÍA -- Expediente 238/2019 -- 
Sabina Rubio Suarez -- ENTROIDO 2019: Indo. autorización para instalar puesto de creps no 
Entroido 19 --";"238/2019";"Liquidación";"subscricións completa"
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"DECRETO 2019-0187 [DECRETO DE ALCALDIA DE DESESTIMENTO E ARQUIVO 
DA SOLICITUDE DE ATRACCIÓN INCHABLE CAMALEÓN DE ESTEFANÍA GARCÍA 
Exp. 235-2019]";"15/03/19 13:42";"SIA 813422 -- 210 TESORERÍA -- Expediente 235/2019 -- 
35489670A Estefania Garcia Elich -- ENTROIDO 2019: indo. autorización para instalar 
atracción Camaleón no Entroido 19 --";"235/2019";"Liquidación";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0186 [DECRETO DE ALCALDIA DE DESESTIMENTO E ARQUIVO 
DA SOLICITUDE DE POSTO DE VENDA NO ENTROIDO 2019 DE BEGOÑA COSTAS 
Exp. 419-2019]";"15/03/19 13:41";"SIA 813422 -- 210 TESORERÍA -- Expediente 419/2019 -- 
36060884N María Beogña Costas Pedrigo -- ENTROIDO 2019: instalar posto de garrpiñadas 
no Entroido 2019. puesto de 10 m2 --";"419/2019";"Liquidación";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0185 [DECRETO ALCALDÍA DENEGACIÓN DE USO DE SOLO 
PÚBLICO PARA POSTO DE VENDA NO ENTROIDO 2019 A CESÁREO GLEZ - 
CHURRERÍA- POR NON PROCEDENTE - Exp. 526 -2019]";"15/03/19 13:41";"SIA 813422 
-- 210 TESORERÍA -- Expediente 526/2019 -- 34953769W Cesareo Gonzalez Fernandez -- 
ENTROIDO 2019: instalar posto de patatas (3M2) na rúa Constitución dende o día 14 de 
febreiro ata o 6 de marzo --";"526/2019";"Liquidación";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0184 [DECRETO DE ALCALDIA DE DESESTIMENTO E ARQUIVO 
DA SOLICITUDE DE POSTO DE VENDA NO ENTROIDO 2019 DE BEGOÑA COSTAS 
Exp. 421-2019]";"15/03/19 13:41";"SIA 813422 -- 210 TESORERÍA -- Expediente 421/2019 -- 
36060884N María Beogña Costas Pedrigo -- ENTROIDO 2019: instalar posto de garrpiñadas 
no Entroido 2019. puesto de 3 m2, 9 dias --";"421/2019";"Liquidación";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0183 [DECRETO DE ALCALDIA DE DESESTIMENTO E ARQUIVO 
DA SOLICITUDE DE ATRACCIÓN FESTIVA NO ENTROIDO 2019 DE ROSA MARÍA 
DORDI Exp. 443-2019]";"15/03/19 13:40";"SIA 813422 -- 210 TESORERÍA -- Expediente 
443/2019 -- 44658210F Rosa Mary Dordi Jorge -- ENTROIDO 2019: instalar atracción, pista 
america y camas elásticas (27 M2) 5 DIAS --";"443/2019";"Liquidación";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0182 [DECRETO DE ALCALDIA DE DESESTIMENTO E ARQUIVO 
DA SOLICITUDE DE ATRACCIÓN FESTIVA NO ENTROIDO 2019 DE RAFAEL 
MONTES Exp. 983-2019]";"15/03/19 13:39";"SIA 813422 -- 210 TESORERÍA -- Expediente 
983/2019 -- 02773964A Rafael Montes Rubio -- ENTROIDO 2019: CARS 150 M2 5 DIAS 
--";"983/2019";"Liquidación";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0181 [Decreto delegacion de funciones]";"14/03/19 16:17";"SIA 1279100 
-- 100 SECRETARIA -- Expediente 1400/2019 -- Decreto delegación de funcións da Secretaria 
na Adxunta a Secretaría (18 de marzo de 2019) --";"1400/2019";"Delegacións de 
Funcións";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0180 [Decreto delegacion de funciones]";"14/03/19 14:06";"SIA 1279100 
-- 100 SECRETARIA -- Expediente 1400/2019 -- Decreto delegación de funcións da Secretaria 
na Adxunta a Secretaría (18 de marzo de 2019) --";"1400/2019";"Delegacións de 
Funcións";"cancelado"
"DECRETO 2019-0179 [Resolución de Alcaldía Trienio Gumersindo Rivera 
Varela]";"14/03/19 11:36";"SIA 813337 -- 300 PERSOAL -- Expediente 353/2019 -- 
76774739A GUMERSINDO RIVERA VARELA -- SOLICITUDE RECOÑECEMENTO 10º 
TRIENIO GUMERSINDO RIVERA VARELA --";"353/2019";"Dereitos e Deberes 
Retributivos";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0178 [Resolución Alcaldía Trienio José Limia Mellado]";"14/03/19 
11:36";"SIA 813337 -- 300 PERSOAL -- Expediente 363/2019 -- 34914398F JOSE LIMIA 
MELLADO -- SOLICITUDE RECOÑECEMENTO TRIENIOS: JOSE LIMIA MELLADO 

Concello de Xinzo de Limia

C/ Curros Enriquez, 15, Xinzo de Limia. 32630 (Ourense). Tfno. 988550111. Fax: 988550112



 
Concello de Xinzo de Limia

--";"363/2019";"Dereitos e Deberes Retributivos";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0177 [Resolución Alcaldía Trienio Concepción Blanco Blanco]";"14/03/19 
11:35";"SIA 813337 -- 740 OEIM -- Expediente 8114/2018 -- 44468447 CONCEPCION 
BLANCO BLANCO -- SOLICITUDE DE TRIENIO CONCEPCION BLANCO BLANCO 
--";"8114/2018";"Dereitos e Deberes Retributivos";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0176 [Decreto Convocatoria Mesa de contratación (valoración oferta 
temeraria y valoración de propuestas)]";"13/03/19 15:38";"DECRETO CONVOCATORIA 
MESA DE CONTRATACIÓN AVENIDA 
MADRID";"357/2019";"Contratacións";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0175 [Decreto da convocatoria]";"13/03/19 14:04";"Convocatoria Xunta de 
Goberno Local ordinaria 14/03/2019.";"JGL/2019/13";"Convocatoria de A Xunta de Goberno 
Local";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0174 [RESOLUCION CONCELLEIRA DELEGADA DE 
ÁREA]";"13/03/19 10:44";"SIA 813213 -- 810 XEFATURA POLICIA LOCAL -- Expediente 
1341/2019 -- 76708049J Maria Julia Carnero Folgoso -- Solicitude de tarxetas de 
estacionamento para o patio do Grupo Santa Mariña - María Julia Carnero Folgoso. 
--";"1341/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0173 [RESOLUCION CONCELLEIRA DE ÁREA]";"13/03/19 
10:43";"SIA 813213 -- 210 TESORERÍA -- Expediente 440/2019 -- 76727116J Diego Vences 
Cid -- Indo. autorización para aparcamiento no patio do grupo Santa Mariña 
--";"440/2019";"Procedemento Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0172 [RESOLUCIÓN CONCELLEIRA DELEGADA DE 
ÁREA]";"13/03/19 10:43";"SIA 1279094 -- 210 TESORERÍA -- Expediente 1073/2019 -- 
34928508H Rosa González Diaz -- TARXETA PARA ESTACIONAMENTO GRUPO STA. 
MARIÑA 6070CJL 2322HTB --";"1073/2019";"Certificados ou Informes";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0171 [Decreto paneis e bandeirolas]";"12/03/19 12:27";"Decreto 
colocación paneis e bandeirolas Eleccións Xerais 28/04/2019.";"1020/2019";"Procedemento 
Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0170 [Decreto admision a tramite responsabilidad patrimonial]";"12/03/19 
12:27";"SIA 813431 -- 140 SERVIZOS XURIDICOS -- Expediente 7522/2018 -- 34997370H 
ROSA DIAZ RAMOS -- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL- ROSA DIAZ RAMOS 
--";"7522/2018";"Responsabilidade Patrimonial";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0169 [20180724_Resolución_DECRETO 2018-0495 [Resolución de 
Alcaldía](1)]";"12/03/19 12:27";"SIA 813448 -- 120 PADRÓN Y ESTADÍSTICA -- Expediente 
371/2019 -- Múltiples interesados -- BAIXA POR CADUCIDAD DE INSCRIPCION 
RESIENCIA NO_ENCSARP --";"371/2019";"Padrón Municipal de Habitantes 
(Baixa)";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0168 [Decreto entroido na rúa]";"12/03/19 11:07";"SIA 813316 -- 500 
EMPREGO -- Expediente 948/2019 -- Subvención Actividades Culturais da Deputación: 
Entroido na rúa 2019. --";"948/2019";"Subvencións Solicitadas a Outra 
Administración";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0167 [Decreto da convocatoria]";"11/03/19 13:55";"Convocatoria pleno 
ordinario 15/03/2019.";"PLN/2019/2";"Convocatoria de O Pleno";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0166 [decreto aprobacion factura de correos dous burofax policia 
local]";"11/03/19 12:48";"SIA 813213 -- 210 TESORERÍA -- Expediente 734/2019 -- decretos 
aprobacion gastos financieiros e taxas bop e demais --";"734/2019";"Procedemento 
Xenérico";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0165 [decreto factura 012019 crecalcons,s.l]";"11/03/19 
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12:47";"Expediente FACT-2019-723 -- B94124609 CRECALCONS, S.L. 
--";"FACT-2019-723";"Aprobación de Facturas";"subscricións completa"
"DECRETO 2019-0164 [Decreto admision a tramite]";"8/03/19 10:08";"SIA 813431 -- 140 
SERVIZOS XURIDICOS -- Expediente 572/2019 -- 76733306Q YAGO TABOADA 
COLMENERO -- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL- DANOS A VEHICULO. YAGO 
TABOADA COLMENERO --";"572/2019";"Responsabilidade Patrimonial";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0163 [DECRETO APROBACIÓN TAXAS SAF XANEIRO E FEBREIRO 
2019]";"8/03/19 10:07";"SIA 2079819 -- 100 SECRETARIA -- Expediente 1226/2019 -- 
DECRETO APROBACIÓN TAXAS POLA PRESTACIÓN SAF. XANEIRO E FEBREIRO 
2019 --";"1226/2019";"Servizos de Teleasistencia ou Axuda a Domicilio";"subscricións 
completa"
"DECRETO 2019-0162 [DECRETO ALCALDÍA CONCESIÓN DE USO DE AULA DA 
CASA DA CULTURA A DIANA VALEIRAS - ASOC. ACADAR - PARA PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DA LIMIA Exp. 889 
-2019]";"8/03/19 10:07";"SIA 813263 -- 600 CULTURA -- Expediente 889/2019 -- 44467289D 
Diana Valeiras Carreiro -- SOLICITUDE DE DIANA VALERIAS - ASOCIACIÓN ACADAR 
- PARA USO DE AULA DA CASA DA CULTURA PARA SESIÓNS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL A MULLERES CON DISCAPACIDADE --";"889/2019";"Procedemento 
Xenérico";"subscricións completa" 

 

 

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES 

 

ROGOS E PREGUNTAS

Rogos do Sr. Manuel Pérez Campos:
 1.- Na rúa Ladeira a altura da intersección con Rosalía de Castro hai un paso de  
pións que é moi pouco respectado polos vehículos que pasa por el a velocidades non  
adecuadas  e  mesmo  sen  mirar  si  veñen  vehículos  da  rúa  Rosalía  de  Castro  co  
conseguinte perigo para todas as persoas que por alí transitan e que son moitas, polo  
que se deberían tomar medidas para lograr que as persoas condutoras respecten as  
sinais. Nese paso de pións poñen a lenda "camiño seguro".
O Sr. Alcalde manifesta que está de acordo. 

2.-  Fai  algún tempo no podo de Damil,  por  riba da fonte,  unha persoa pechou o  
camiño  de  paso  que  era  usado  por  a  veciñanza  para  acceder  as  súa  fincas  con  
tractores e outro tipo de maquinaria agrícola. Mesmo fixo cunetas pra que non lle  
entrada a auga. No ano 2018 un grupo de veciñas e veciños presentaron un escrito  
denunciando estes feitos e solicitándolle o Concello a que obrigase a esa persoa a que  
repuxera o camiño tal como estaba anteriormente (mesmo tiveron reunións cos dous ex  
alcaldes) e a día de hoxe as cousas seguen igual: as veciñas e veciños de Damil non  
poden usar ese camiño. Por elo rogámoslle que fagan as xestións que sexan necesarias  
ate restablecer o camiño para que poida ser usado por todas.
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O Sr. Alcalde manifesta que está de acordo.

3.-  No  sitio  coñecido  polo  "campiño"  na  zona  do  polígono  a  brigada  de  medio  
ambiente estivo segando parte da maleza que había nesa zoa deixando outra sen segar,  
facendo unha selección que non entendemos. Mesmo puidemos ver como en algún sitio  
a  herba  estaba  queimada,  incluso  xunto  ás  arbores,  que  semella  foi  feito  por  un  
herbicida "ecolóxico."
O Sr Alcalde da paso o seguinte rogo.

  4.- Xinzo Adiante presentou un escrito denunciando que no parque do Toural había  
pulgas.  Dixéronnos  que  foron  a  desinfectar  e  non  atoparon  nada.  Pois  be  hoxe  
vémonos obrigados a seguirlles insistindo na necesidade de controlar máis ese tipo de  
parques xa que sabemos de algunha crianza que foi picada por carrachos, tivo que ir a  
urxencias debido a que tiña moita febre e déronlle tratamento para un mes. Por elo e  
xa que non quixeron facer o parque para cans, que se controle más a estadía de eses  
animais no parque para as crianzas.
O Sr. Alcalde resposta que o problema non é o can senón o dono e que xa hai un  
cartel que prohibe a estadía de animais no parque. 

Preguntas da Sra. Elvira Lama Fernández:
1.-  A Sra. Elvira Lama Fernández formula pregunta  en relación a dúas actuacións  
realizadas no Parque do Pombal, indicando que o Alcalde acudiu a visitar esta zona  
xunto co concelleiro do grupo municipal socialista Rafa Penabad quen lle amosou as  
deficiencias nas obras,  e inquirindo se se van subsanar estas deficiencias antes do  
remate do mandato. 
O Sr Alcalde resposta afirmativamente.

2.- A Sra. Elvira Lama Fernández formula pregunta en relación a actuación realizada  
nas  beirarrúas  desta  mesma  zona,  actuación  que  consistiu  simplemente  en  votar  
formigón nas mesmas, inquirindo se non era posible adoptar unha solución mellor,  
aclarando o Sr Alcalde que se trata dunha solución provisional.
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