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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO. 
30 DE XANEIRO DE 2009. 

 
 Por causas de forza maior a sesión celébrase no salón de actos da Casa da Cultura. 
Sendo as 20:30 horas, iníciase a sesión. 
 
Asisten: 
Sra. alcaldesa-presidenta:  
Da. Fátima Monteagudo Pereira. 
 
Concelleiros: 
Grupo PSG-PSOE 
D. Manuel Campos Velay. 
D. Rubén Campos Ferro. 
D. Juan Bacariza Castro. 
Da. M Paz Mourín Acuña. 
 
Grupo BNG 
Da. Belén Pazos Touriño. 
Da. Manuela Ferreiro Couso. 
 
Grupo PP 
D. Antonio Pena Abal. 
D. Salvador Santiago Pereira Pena. 
Da. Sonia Miranda Guerra. 
Da. M Carmen González Abal. 
 
Ausentes 
D. José Manuel Vázquez García. 
D. Serafín Escariz Fuentes. 
 
Secretaria: M Beatriz del Cerro del Río. 
Interventora: Maruxa Cabaleiro Cuíñas. 
 

Declárase validamente constituída a sesión ao estar presentes a maioría dos seus 
membros en primeira convocatoria. 
 
 

I. PARTE RESOLUTORIA 
 
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 28 DE NOVEMBRO DE 
2008.  

 
Non habendo intervencións procédese á votación aprobándose a acta por maioría dos 

presentes coas únicas abstencións das Sras. Mourín Acuña e González Abal por non estar 
presentes na sesión de referencia. 
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2º.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO ANO 2007. 
 
A Sra. alcaldesa explica que cómpre aprobar a inclusión do asunto na orde do día xa que 

non foi ditaminado previamente xa que a exposición pública rematou o pasado sábado. Non 
obstante as contas xa foron obxecto dun ditame inicial previo á súa exposición pública. 

 
Non habendo intervencións procédese á votación aprobándose por unanimidade dos 

presentes a inclusión do asunto na orde do día. 
 
A Sra. alcaldesa explica que as contas foron a comisión informativa, exposición pública 

e non se presentaron alegacións. 
 
O Sr. Pena Abal di que a súa postura é de abstención. Non participaron na elaboración 

do orzamento e non ten obxecto que participen na aprobación da conta. 
 
A Sra. Pazos Touriño explica se absterán por non participar no presuposto e 

considerando que o seu voto non é preciso para a aprobación. Aínda que non hai reparos recorda 
a apreciación da interventora da necesidade de persoal para axiliza-lo traballo. 

 
Non habendo máis intervencións procédese á votación co seguinte resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS: 5 (PSOE). 
VOTOS NEGATIVOS: ningún. 
ABSTENCIÓNS: 6 (PP e BNG). 
 
 Aprobándose por maioría o seguinte acordo: 

 

Visto que a Conta Xeral do exercicio 2007 deste Concello, xunto coa documentación 

anexa á mesma foi ditaminada favorable pola Comisión Especial de Contas na sesión 

extraordinaria celebrada con data 16 de decembro de 2008. 

 

Visto que o anuncio de exposición pública da mesma foi publicado no Boletín Oficial 

da provincia de Pontevedra nº 249 de 26 de decembro de 2008, e que transcorrido o prazo de 

exposición pública non se presentaron reclamacións contra a mesma. 

 

De conformidade co disposto no artigo 212 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, esta 

Alcaldía PROPÓN ao Pleno a adopción dos seguintes acordos, 

 

PRIMEIRO.-  Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2007 do Concello de Cuntis, xunto 

coa documentación anexa a mesma. 

 
SEGUNDO.- Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a 

integra á fiscalización do Consello de Contas de Galicia e do Tribunal de Contas, de acordo co 

artigo 212.5 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora 

das facendas locais, debéndose remitir por medios electrónicos en soporte físico informático de 

acordo coas Resolucións de 30 de marzo de 2007 do Tribunal de Contas e de 14 de xuño de 

2007 do Consello de Contas de Galicia. 
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II PARTE DE CONTROL 
 
3º RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 

 
Dáse conta das resolucións ditadas. 
 
 
 3.1- DACIÓN DE CONTAS DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2007 E DO 

INFORME DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA. 
 

 Por Alcaldía dáse conta do Decreto de aprobación da liquidación do orzamento 2007 e 
do informe de estabilidade presupostaria asinado pola interventora municipal. 
 
 
4º REPAROS DE INTERVENCIÓN. 

 
Dáse conta dos reparos de Intervención. 

 
 
5º MOCIÓNS. 
5.1.- MOCIÓN DO BNG SOLICITANDO A MODIFICACIÓN DO BORRADOR DO 
NOVO CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE REGULA O CANON DO ENCORO. 
 
 A Sra. Pazos Touriño explica que o borrador do convenio xa recolle a subida do IPC 
anual pero non a do ano 2009. Pide que se solicite a Augas de Galicia a modificación do 
borrador do novo convenio. 
 
 O Sr. Pena Abal di que no seu momento manifestáronse de acordo con este tema e 
continúan dando o seu apoio. 
 
 A Sra. alcaldesa sinala que os tres alcaldes estiveron de acordo na reunión que tiveron 
con Augas no mes de novembro e pediron unha cantidade para compensa-lo IPC. 

 
Non habendo máis intervencións procédese á votación aprobándose por unanimidade dos 

presentes o seguinte acordo: 
 

O Pleno do concello de Cuntis acordou solicitar unha revisión no convenio de 

colaboración que regula o canon do encoro que incorporase a modificación do capítulo II no 

sentido de incorporar á cantidade asignada a cada concello, as subidas anuais de IPC. 

O borrador do novo convenio remitido por Augas de Galicia non recolle a solicitude de 

incorporar á cantidade asignada a cada concello as subidas anuais de IPC para o ano 2009 

polo que, segundo o novo convenio presentado, cada un dos tres concellos disporá no ano 2009 

da mesma cantidade que viña percibindo ate o momento, 120.202€, destinados a financiar 

actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social. 

O BNG considera que as subidas anuais do IPC deberían contemplarse xa dende o vindeiro 

exercicio 2009 e non ter que esperar ao 2010 para que se materialicen. Desta maneira cada 

concello percibiría arredor de 150.000€, unha cantidade superior á proposta presentada dende 

Augas de Galicia. Entende o BNG que esta modificación é legal e posible e que de non ser así 
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os tres concellos deixarían de percibir, un ano máis, arredor de 90.000€ nun momento de crise 

económica e cando cada vez máis se está a falar da situación grave de falta de financiamento 

dos pequenos concellos. Por todo o exposto somete a debate e aprobación polo Pleno 

Municipal o seguinte acordo: 

 

1.- Solicitar a Augas de Galicia unha modificación do borrador do novo convenio remitido ao 

concello de xeito que se incorporen para o 2009 as subidas de IPC anuais dende a data de 

sinatura do primeiro convenio ate o ano actual  

 
 
5.2.- MOCIÓN DO BNG  DE CONDENA DO ATAQUE ISRAELÍ CONTRA A FRANXA 
DE GAZA, EN PALESTINA. 
  

A Sra. Pazos Touriño explica que todos son coñecedores dos bombardeos sobre o pobo 
de Palestina que afectaron incluso a edificios da ONU. Deben rexeitarse e amosa-la 
solidariedade e o apoio co pobo palestino. 
 
 O Sr. Pena Abal di que persoalmente está en contra da violencia e este caso non é unha 
excepción polo que apoian a moción. 
 
 O Sr. Campos Velay indica que apoian a moción ao considerar que o que se está a 
producir é unha barbarie total e recorda os investimentos feitos por España e a Unión Europea 
como o aeroporto que foron totalmente destruídos. 

 
Non habendo máis intervencións procédese á votación aprobándose por unanimidade dos 

presentes o seguinte acordo: 
 

Nos últimos días o exército de Israel ten bombardeado e invadida a franxa de Gaza, en 

Palestina, provocando centos de vítimas, maioritariamente nenos, nenas e mulleres, sen contar 

os centos de feridos e feridas de carácter grave. 

Este ataque é un crime de guerra que aparece como colofón de máis dun ano de bloqueo do 

Estado de Israel contra o pobo de Gaza, que xa provocara unha grave crise humanitaria, e as 

súas vítimas súmanse aos máis de 5000 palestinos mortos desde setembro do ano 2000, en que 

empezou a rebelión contra o Estado Israelí na coñecida como Segunda Intifada, e onde tamén 

morreron máis de 900 nenos e nenas. 

Queremos manifestar a nosa solidariedade co pobo de Palestina, facer un chamamento a que se 

deteña inmediatamente a agresión contra Gaza, instando ao Estado español e comunidade 

internacional a condenar os ataques, impoñendo ao Estado de Israel condenas diplomáticas e 

comerciais, e consecuentemente adoptar polo Pleno da Corporación o seguinte  

ACORDO 

1. Rexeitar os bombardeos e invasión levados a cabo polo exército de Israel, que 

evidencian o colofón da blocaxe perpetrada polo Estado israelí contra o pobo de Gaza, 

en Palestina, constituíndo un crime de guerra. 

2. Transmitir a solidariedade e apoio á representación do pobo de Palestina en Galiza. 



                     

 

 5 

Praza da Constitución 
Teléfono 986 54 80 05 

3. Remitir cadanseu escrito de condena ao Presidente e Vicepresidente da Xunta de 

Galicia, Presidente do Goberno español, Ministerio de Asuntos Exteriores e 

Embaixada de Israel, coa petición de que o Estado español suspenda as relacións 

diplomáticas e económicas co Estado de Israel até que non se poña fin á agresión 

militar, invasión e blocaxe que está a perpetrar na franxa de Gaza, en Palestina. 

4. Solicitar, así mesmo, que o Estado español inste oficialmente ao cumprimento das 

reiteradas resolucións da ONU relativas á retirada do Estado de Israel dos territorios 

ocupados; ao tempo que se demanda, no marco das Nacións Unidas, o envío inmediato 

dunha misión de observación e interposición co fin de garantir a fin da blocaxe e da 

agresión militar.  

 
 
8º PREGOS E PREGUNTAS. 
 
 Non se formulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Non habendo máis intervención a Sra. alcaldesa-presidenta levanta a sesión sendo as 
vinte horas e corenta minutos, de todo o que, como secretaria dou fe. 
 
 
  A alcaldesa,  A secretaria, 
 
 
 Fátima Monteagudo Pereira.  Beatriz del Cerro del Río. 
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO. 
30 DE XANEIRO DE 2009. 

 
 Por causas de forza maior a sesión celébrase no salón de actos da Casa da Cultura. 
Sendo as 20:30 horas, iníciase a sesión. 
 
Asisten: 
Sra. alcaldesa-presidenta:  
Da. Fátima Monteagudo Pereira. 
 
Concelleiros: 
Grupo PSG-PSOE 
D. Manuel Campos Velay. 
D. Rubén Campos Ferro. 
D. Juan Bacariza Castro. 
Da. M Paz Mourín Acuña. 
 
Grupo BNG 
Da. Belén Pazos Touriño. 
Da. Manuela Ferreiro Couso. 
 
Grupo PP 
D. Antonio Pena Abal. 
D. Salvador Santiago Pereira Pena. 
Da. Sonia Miranda Guerra. 
Da. M Carmen González Abal. 
 
Ausentes 
D. José Manuel Vázquez García. 
D. Serafín Escariz Fuentes. 
 
Secretaria: M Beatriz del Cerro del Río. 
Interventora: Maruxa Cabaleiro Cuíñas. 
 

Declárase validamente constituída a sesión ao estar presentes a maioría dos seus 
membros en primeira convocatoria. 
 
 

I. PARTE RESOLUTORIA 
 
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 28 DE NOVEMBRO DE 
2008.  

 
Non habendo intervencións procédese á votación aprobándose a acta por maioría dos 

presentes coas únicas abstencións das Sras. Mourín Acuña e González Abal por non estar 
presentes na sesión de referencia. 
 
 



                     

 

 2 

Praza da Constitución 
Teléfono 986 54 80 05 

2º.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO ANO 2007. 
 
A Sra. alcaldesa explica que cómpre aprobar a inclusión do asunto na orde do día xa que 

non foi ditaminado previamente xa que a exposición pública rematou o pasado sábado. Non 
obstante as contas xa foron obxecto dun ditame inicial previo á súa exposición pública. 

 
Non habendo intervencións procédese á votación aprobándose por unanimidade dos 

presentes a inclusión do asunto na orde do día. 
 
A Sra. alcaldesa explica que as contas foron a comisión informativa, exposición pública 

e non se presentaron alegacións. 
 
O Sr. Pena Abal di que a súa postura é de abstención. Non participaron na elaboración 

do orzamento e non ten obxecto que participen na aprobación da conta. 
 
A Sra. Pazos Touriño explica se absterán por non participar no presuposto e 

considerando que o seu voto non é preciso para a aprobación. Aínda que non hai reparos recorda 
a apreciación da interventora da necesidade de persoal para axiliza-lo traballo. 

 
Non habendo máis intervencións procédese á votación co seguinte resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS: 5 (PSOE). 
VOTOS NEGATIVOS: ningún. 
ABSTENCIÓNS: 6 (PP e BNG). 
 
 Aprobándose por maioría o seguinte acordo: 

 

Visto que a Conta Xeral do exercicio 2007 deste Concello, xunto coa documentación 

anexa á mesma foi ditaminada favorable pola Comisión Especial de Contas na sesión 

extraordinaria celebrada con data 16 de decembro de 2008. 

 

Visto que o anuncio de exposición pública da mesma foi publicado no Boletín Oficial 

da provincia de Pontevedra nº 249 de 26 de decembro de 2008, e que transcorrido o prazo de 

exposición pública non se presentaron reclamacións contra a mesma. 

 

De conformidade co disposto no artigo 212 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, esta 

Alcaldía PROPÓN ao Pleno a adopción dos seguintes acordos, 

 

PRIMEIRO.-  Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2007 do Concello de Cuntis, xunto 

coa documentación anexa a mesma. 

 
SEGUNDO.- Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a 

integra á fiscalización do Consello de Contas de Galicia e do Tribunal de Contas, de acordo co 

artigo 212.5 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora 

das facendas locais, debéndose remitir por medios electrónicos en soporte físico informático de 

acordo coas Resolucións de 30 de marzo de 2007 do Tribunal de Contas e de 14 de xuño de 

2007 do Consello de Contas de Galicia. 
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II PARTE DE CONTROL 
 
3º RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 

 
Dáse conta das resolucións ditadas. 
 
 
 3.1- DACIÓN DE CONTAS DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2007 E DO 

INFORME DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA. 
 

 Por Alcaldía dáse conta do Decreto de aprobación da liquidación do orzamento 2007 e 
do informe de estabilidade presupostaria asinado pola interventora municipal. 
 
 
4º REPAROS DE INTERVENCIÓN. 

 
Dáse conta dos reparos de Intervención. 

 
 
5º MOCIÓNS. 
5.1.- MOCIÓN DO BNG SOLICITANDO A MODIFICACIÓN DO BORRADOR DO 
NOVO CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE REGULA O CANON DO ENCORO. 
 
 A Sra. Pazos Touriño explica que o borrador do convenio xa recolle a subida do IPC 
anual pero non a do ano 2009. Pide que se solicite a Augas de Galicia a modificación do 
borrador do novo convenio. 
 
 O Sr. Pena Abal di que no seu momento manifestáronse de acordo con este tema e 
continúan dando o seu apoio. 
 
 A Sra. alcaldesa sinala que os tres alcaldes estiveron de acordo na reunión que tiveron 
con Augas no mes de novembro e pediron unha cantidade para compensa-lo IPC. 

 
Non habendo máis intervencións procédese á votación aprobándose por unanimidade dos 

presentes o seguinte acordo: 
 

O Pleno do concello de Cuntis acordou solicitar unha revisión no convenio de 

colaboración que regula o canon do encoro que incorporase a modificación do capítulo II no 

sentido de incorporar á cantidade asignada a cada concello, as subidas anuais de IPC. 

O borrador do novo convenio remitido por Augas de Galicia non recolle a solicitude de 

incorporar á cantidade asignada a cada concello as subidas anuais de IPC para o ano 2009 

polo que, segundo o novo convenio presentado, cada un dos tres concellos disporá no ano 2009 

da mesma cantidade que viña percibindo ate o momento, 120.202€, destinados a financiar 

actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social. 

O BNG considera que as subidas anuais do IPC deberían contemplarse xa dende o vindeiro 

exercicio 2009 e non ter que esperar ao 2010 para que se materialicen. Desta maneira cada 

concello percibiría arredor de 150.000€, unha cantidade superior á proposta presentada dende 

Augas de Galicia. Entende o BNG que esta modificación é legal e posible e que de non ser así 
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os tres concellos deixarían de percibir, un ano máis, arredor de 90.000€ nun momento de crise 

económica e cando cada vez máis se está a falar da situación grave de falta de financiamento 

dos pequenos concellos. Por todo o exposto somete a debate e aprobación polo Pleno 

Municipal o seguinte acordo: 

 

1.- Solicitar a Augas de Galicia unha modificación do borrador do novo convenio remitido ao 

concello de xeito que se incorporen para o 2009 as subidas de IPC anuais dende a data de 

sinatura do primeiro convenio ate o ano actual  

 
 
5.2.- MOCIÓN DO BNG  DE CONDENA DO ATAQUE ISRAELÍ CONTRA A FRANXA 
DE GAZA, EN PALESTINA. 
  

A Sra. Pazos Touriño explica que todos son coñecedores dos bombardeos sobre o pobo 
de Palestina que afectaron incluso a edificios da ONU. Deben rexeitarse e amosa-la 
solidariedade e o apoio co pobo palestino. 
 
 O Sr. Pena Abal di que persoalmente está en contra da violencia e este caso non é unha 
excepción polo que apoian a moción. 
 
 O Sr. Campos Velay indica que apoian a moción ao considerar que o que se está a 
producir é unha barbarie total e recorda os investimentos feitos por España e a Unión Europea 
como o aeroporto que foron totalmente destruídos. 

 
Non habendo máis intervencións procédese á votación aprobándose por unanimidade dos 

presentes o seguinte acordo: 
 

Nos últimos días o exército de Israel ten bombardeado e invadida a franxa de Gaza, en 

Palestina, provocando centos de vítimas, maioritariamente nenos, nenas e mulleres, sen contar 

os centos de feridos e feridas de carácter grave. 

Este ataque é un crime de guerra que aparece como colofón de máis dun ano de bloqueo do 

Estado de Israel contra o pobo de Gaza, que xa provocara unha grave crise humanitaria, e as 

súas vítimas súmanse aos máis de 5000 palestinos mortos desde setembro do ano 2000, en que 

empezou a rebelión contra o Estado Israelí na coñecida como Segunda Intifada, e onde tamén 

morreron máis de 900 nenos e nenas. 

Queremos manifestar a nosa solidariedade co pobo de Palestina, facer un chamamento a que se 

deteña inmediatamente a agresión contra Gaza, instando ao Estado español e comunidade 

internacional a condenar os ataques, impoñendo ao Estado de Israel condenas diplomáticas e 

comerciais, e consecuentemente adoptar polo Pleno da Corporación o seguinte  

ACORDO 

1. Rexeitar os bombardeos e invasión levados a cabo polo exército de Israel, que 

evidencian o colofón da blocaxe perpetrada polo Estado israelí contra o pobo de Gaza, 

en Palestina, constituíndo un crime de guerra. 

2. Transmitir a solidariedade e apoio á representación do pobo de Palestina en Galiza. 
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3. Remitir cadanseu escrito de condena ao Presidente e Vicepresidente da Xunta de 

Galicia, Presidente do Goberno español, Ministerio de Asuntos Exteriores e 

Embaixada de Israel, coa petición de que o Estado español suspenda as relacións 

diplomáticas e económicas co Estado de Israel até que non se poña fin á agresión 

militar, invasión e blocaxe que está a perpetrar na franxa de Gaza, en Palestina. 

4. Solicitar, así mesmo, que o Estado español inste oficialmente ao cumprimento das 

reiteradas resolucións da ONU relativas á retirada do Estado de Israel dos territorios 

ocupados; ao tempo que se demanda, no marco das Nacións Unidas, o envío inmediato 

dunha misión de observación e interposición co fin de garantir a fin da blocaxe e da 

agresión militar.  

 
 
8º PREGOS E PREGUNTAS. 
 
 Non se formulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Non habendo máis intervención a Sra. alcaldesa-presidenta levanta a sesión sendo as 
vinte horas e corenta minutos, de todo o que, como secretaria dou fe. 
 
 
  A alcaldesa,  A secretaria, 
 
 
 Fátima Monteagudo Pereira.  Beatriz del Cerro del Río. 


