CONCELLO DE POIO
Ref: MC
(Secretaría)
ACTA DA SESION ORDINARIA, NÚMERO CINCOCENTAS VINTE E CINCO REALIZADA
POLO PLENO DESTA CORPORACION O DÍA VINTE E NOVE DE DECEMBRO DE DOUS MIL
QUINCE.
Na Casa Consistorial de Poio, ás dezanove horas e trinta e cinco minutos do día vinte e nove
de decembro de dous mil quince, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Luciano Sobral Fernández e coas
asistencias dos Srs./as. Concelleiros Xulio Barreiro Lubián, Xosé L. Martínez Blanco, Silvia Díaz
Iglesias, Margarita Caldas Moreira, Lidia Salgueiro Piñeiro, Jose Angel Lodeiro Cancela, Angel Moldes
Martínez, Rocío Cochón Castro, Cándido Muiños Balea, Manuel Domínguez Álvarez, Juan José
Rodríguez Grandal, Marcial García Freijeiro, Mª Consuelo Besada Lores, Gregorio L. Agís Gómez e
Rosa Fernández González; escusa a non asistencia a Interventora Municipal Olga Fernández Rodríguez.
Actuando a Secretaria Xeral do Concello Dª. Paula Díaz Ramos. Reuníronse en primeira convocatoria
para realizar a sesión ordinaria correspondente ao día de hoxe e para a que foron previamente citados en
tempo e forma. Pola Presidencia declárase aberta a sesión, para tratar os asuntos que figuran na Orde do
Día.
4181.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES DO 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015,
NÚM. 523 E 524.- Dáse conta das actas anteriores números 523 e 524 realizadas en sendas sesións do 23
e 24 de novembro de 2015 e non formulándose observación ou rectificación ningunha as mesmas estas
quedan aprobadas polo voto favorable dos dezaseis membros presentes sendo dezasete o seu número
legal de membros.
4182- ESTADO DE EXECUCIÓN DOS ASUNTOS PRECEDENTES.- Dáse conta do estado
de execución dos asuntos precedentes e que son os que seguen: “4170.- SORTEO A CELEBRAR PARA
A FORMACIÓN DAS MESAS ELECTORAIS DAS VINDEIRAS ELECCIÓNS XERAIS DO
PRÓXIMO 20 DE DECEMBRO DE 2015.- Uniuse certificación do acordo ao expediente e procedeuse
a notificación individual aos elixidos; 4174.- INTERVENCIÓN, DAR CONTA DA OBRIGA DE
INFORMACIÓN DAS ENTIDADES LOCAIS RESPECTO DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA: 3º
TRIMESTRE 2015.- Uniuse certificación do acordo ao expediente e deuse traslado ao Departamento de
Intervención; 4175.- CONCELLERÍA DE FACENDA, REVISIÓN DE PREZOS DA CONCESIÓN DO
SERVIZO DE RECOLLIDA DE RSU E LIMPEZA VIARIA CESPA, SA ANO 2015.- Uniuse
certificación do acordo ao expediente e practicouse a notificación a empresa CESPA. SA; 4176.INFORME SOBRE O CONTROL OPERATIVO E AVALIACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA
DE RESIDUOS E LIMPEZA VIARIA.- Uniuse certificación do acordo ao expediente; 4177.- GRUPO
MUNICIPAL POPULAR, VERIFICACIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, A DETERMINACIÓN E IMPOSICIÓN DE PENALIDADES E A ADOPCIÓN
DE MEDIDAS PERTINENTES.- Uniuse certificación do acordo expediente; 4178.- APROBACIÓN
ORZAMENTO XERAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2016.- Uniuse certificación do acordo
ao expediente, enviouse e publicouse anuncio no BOP de Pontevedra; 4179.- MOCIÓN DO GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA INSTAR AOS GOBERNOS DE ESPAÑA E DA XUNTA DE

GALICIA A INCLUÍR A VACINA CONTA A MENINXITE B NO CALENDARIO VACINAL.Uniuse certificación do acordo ao expediente e remitiuse á Presidencia do Goberno e a Xunta de Galicia;
4180.- INTERVENCIÓN, MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 28/2015, TRANSFERENCIA DE
CRÉDITO.- Uniuse certificación do acordo ao expediente, enviouse e publicouse anuncio no BOP de
Pontevedra.”
A corporación dáse por enterada.
4183.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DESDE O ÚLTIMO PLENO
ORDINARIO.- Dáse conta das resolucións ditadas pola Alcaldía desde o último pleno ordinario e que
estiveron a disposición dos membros corporativos xunto cos demais asuntos que figuran na orde do día.
A corporación dáse por enterada.

Neste momento entra no Salón a Concelleira Natividad Torres Balea.
4184.- INTERVENCIÓN, SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN COTA DO IMPOSTO DE
CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO) PRESENTADA POR EMIGDIO GÓMEZ
FUENTES CORRESPONDENTE AO EXPEDIENTE 325/15 POR OBRAS EN INMOBLE SITO EN
AVDA. DA CRUZ, 20 DE COMBARRO.- Dáse conta do expediente tramitado e do ditame emitido pola
Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas na súa sesión realizada o 21 de decembro de
2015 emitíndose o seguinte ditame: “Dáse conta do expediente tramitado a instancia de Emigdio Gómez
Fuentes, exp. núm. 325/15 mediante instancia presentada no Rexistro Xeral do Concello de Poio o día 16
de setembro de 2015, solicitando a exención do 95% da cota do ICIO segundo o establecido no artigo 4.5
d) da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras e que se lle
devolva o que corresponda por obras na vivenda en Avda. da Cruz núm. 20 do lugar de Combarro.
Consta no expediente informe favorable da interventora municipal de data 16 de novembro de
2015.
A Comisión por unanimidade, de conformidade có sinalado no indicado precepto, acordou
ditaminar favorablemente a declaración de especial interese as obras correspondentes a dito expediente
tramitado polo departamento de urbanismo núm. 325/15, por concorrer nas mesmas circunstancias
histórico-artísticas, ao estar incluídas dentro do ámbito de aplicación do Plan Especial de Protección do
Casco Histórico de Combarro e a aprobación da bonificación do 95% na cota do ICIO devengada.”.
Non suscitándose debate ningún a corporación polo voto favorable dos dezasete membros
presentes sendo este o seu número legal de membros aprobou o ditame emitido pola Comisión
Informativa de Facenda, Gobernación e Contas adoptándose o seguinte acordo:
Primeiro.- Prestar aprobación á declaración de especial interese as obras correspondentes a
dito expediente tramitado polo departamento de urbanismo núm. 325/15, por concorrer nas mesmas
circunstancias histórico-artísticas, ao estar incluídas dentro do ámbito de aplicación do Plan Especial de
Protección do Casco Histórico de Combarro.
Segundo.- Aprobar a bonificación do 95% na cota do ICIO devengada.
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de intervención e urbanismo e
notificar a D. Emigdio Gómez Fuentes con indicación de que contra o presente, poderá interpoñer
recurso de reposición no prazo dun mes, a contar desde a notificación, ao que se refire o artigo 108 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do réxime local, tal e coma preceptúa o artigo 14.2º do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, de acordo coas condicións previstas no mencionado artigo.
Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñer recurso contencioso
administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses
computados a partir do día seguinte ao da recepción da notificación, consonte ao establecido nos artigos

8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo Reguladora da Xurisdición Contenciosa-Administrativa; dito
recurso deberá resolverse no prazo de 1 mes desde a formulación do recurso de reposición e pasado este
mes enténdese desestimado.
Así mesmo, advírtese que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que estime pertinente,
así coma exercer as accións que proceda ante a xurisdición competente.
4185.- INTERVENCIÓN, SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN NA COTA DO IMPOSTO
DE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO) PRESENTADA POR DOLORES
MAQUIEIRA RODRÍGUEZ CORRESPONDENTE AO EXPEDIENTE 326/15 POR OBRAS EN
INMOBLE SITO EN CARREIRO DO CAMPO, 4 DE COMBARRO.- Dáse conta do expediente
tramitado e do ditame emitido pola Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas na súa
sesión realizada o 21 de decembro de 2015 emitíndose o seguinte ditame: “Dáse conta do expediente
tramitado a instancia de Dª Maria Dolores Maquieira Rodríguez, exp. núm. 326/15 mediante instancia
presentada no Rexistro Xeral do Concello de Poio o día 11 de setembro de 2015, solicitando a exención
do 95% da cota do ICIO segundo o establecido no artigo 4.5 d) da Ordenanza Fiscal Reguladora do
Imposto de Construcións, Instalacións e Obras e que se lle devolva o que corresponda por obras en
vivenda en Carreiro do Campo núm. 4 do lugar de Combarro.
Consta no expediente informe favorable da interventora municipal de data 16 de novembro de
2015.
A Comisión por unanimidade, de conformidade có sinalado no indicado precepto, acordou
ditaminar favorablemente a declaración de especial interese as obras correspondentes a dito expediente
tramitado polo departamento de urbanismo núm. 326/15, por concorrer nas mesmas circunstancias
histórico-artísticas, ao estar incluídas dentro do ámbito de aplicación do Plan Especial de Protección do
Casco Histórico de Combarro e a aprobación da bonificación do 95% na cota do ICIO devengada. ”.
Non suscitándose debate ningún a corporación polo voto favorable dos dezasete membros
presentes sendo este o seu número legal de membros aprobou o ditame emitido pola Comisión
Informativa de Facenda, Gobernación e Contas adoptándose o seguinte acordo:
Primeiro.- Prestar aprobación á declaración de especial interese as obras correspondentes a
dito expediente tramitado polo departamento de urbanismo núm. 325/15, por concorrer nas mesmas
circunstancias histórico-artísticas, ao estar incluídas dentro do ámbito de aplicación do Plan Especial de
Protección do Casco Histórico de Combarro.
Segundo.- Aprobar a bonificación do 95% na cota do ICIO devengada.
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de intervención e urbanismo e
notificar a Dª. Dolores Maquieira Rodríguez con indicación de que contra o presente, poderá interpoñer
recurso de reposición no prazo dun mes, a contar desde a notificación, ao que se refire o artigo 108 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do réxime local, tal e coma preceptúa o artigo 14.2º do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, de acordo coas condicións previstas no mencionado artigo.
Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñer recurso contencioso
administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses
computados a partir do día seguinte ao da recepción da notificación, consonte ao establecido nos artigos
8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo Reguladora da Xurisdición Contenciosa-Administrativa; dito
recurso deberá resolverse no prazo de 1 mes desde a formulación do recurso de reposición e pasado este
mes enténdese desestimado.
Así mesmo, advírtese que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que estime pertinente,
así coma exercer as accións que proceda ante a xurisdición competente.
4186.- PATRIMONIO, DAR CONTA DO ACORDO NUMERO 13534 DE XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DE DATA 30-11-2015 SOBRE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

ACORDO PLENARIO NÚMERO 3833.- Dáse conta do expediente tramitado e do ditame emitido pola
Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas na súa sesión realizada o 21 de decembro de
2015 emitíndose o seguinte ditame: “Dáse conta do expediente e do acordo núm. 13534 de Xunta de
Goberno Local en sesión ordinaria realizada o día 30 de novembro de 2015 que, textualmente, di o
seguinte “13534.-PATRIMONIO. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN ACORDO
PLENARIO NÚM. 3833.Previa declaración de urxencia polo voto favorable dos cinco membros
presentes sendo seis o seu número legal de membros e de conformidade co disposto no Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais dáse conta do informe emitido pola secretaria do concello tras a
presentación con data 3 de novembro de 2015, número rexistro de entrada 5530, de recurso
extraordinario de revisión por D. Jesús Outeda Agís contra o acordo núm. 3833 adoptado polo pleno en
sesión celebrada con data 25 de xuño de 2013 declarando público un camiño sito en Lameiriña, Raxó:
“...Consideracións xurídicas
1. O recurrente invoca a causa prevista no artigo 118.1º.a) da Lei 30/1992, de 26 de novembro
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común: "Que ao
ditalos se tivese incurrido en erro de feito que resulte dos propios documentos incorporados ao
expediente".
Á definición de qué debe considerarse erro de feito, refírense numerosos pronunciamentos
xurisprudenciais. Así entre moitas outras, indica o Tribunal Supremo en sentenza de 26 de abril de
2004: "O erro de feito se ten que referir aos presupostos fácticos determinantes da decisión
administrativa, evidentemente que en este caso non estamos en presenza de tal tipo de error, que é aquel
que versa sobre un feito, cosa ou suceso, é decir, algo que se refire a unha realidade independente de
toda opinión , criterio particular ou calificación".
Non obstante, os argumentos esgrimidos no recurso implican unha verdadeira operación de
nova interpretación xurídica ou técnica a partir dos documentos obrantes no expediente. Cabe sinalar a
título de exemplo que o informe do perito D. Justino Guerra Arroyo é do ano 2005 polo que o seu exame
tería que ter sido obxeto de alegación no curso do expediente tramitado para tal efecto ou de recurso
administrativo ordinario.
Debe terse en conta que a admision deste tipo de recurso debe realizarse tal como tamén indica
a xusrisprudencia, de forma restrictiva cando se puideron utilizar as vías ordinarias de reacción.
2. Alude igualmente o recurrente a que o acordo agora impugnado non foi obxeto de
notificación. Sen embargo, obra documentación acreditativa da notificación practicada o 19 de xullo de
2013 que indicaría o contrario, correspondendo a outras instancias dilucidar se a sinatura que aparece na
notificación realizada no concello de Poio e no resto dos trámites do expediente é do propio interesado
ou do seu representante legal ou doutras persoas autorizadas.
En atención ao exposto, esta secretaria en base as consideracións realizadas e o disposto no art.
119.1º da Lei 30/1992, de 26 de novembro, eleva á Xunta de Goberno Local a seguinte proposta de
acordo urxente para os efectos da resolución do mesmo con caracter previo ao cumprimento do prazo
marcado no art. 111 da mesma lei:
Primeiro.- Inadmitir a trámite o recurso extraordinario de revisión por non entrar dentro dos
supostos previstos no artigo 118.1º da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Segundo.- Desestimar a petición de suspensión cautelar do acordo plenario núm. 3833
declarando como público un camiño en Lameiriña, Raxó, ao proceder a inadmisión do recurso
extraordinario de revisión plantexado.
Terceiro.- Dar conta do presente acordo ao pleno para os efectos da súa ratificación e á
Comisión informativa de facenda, gobernación e contas na primeira sesión ordinaria que se celebre.
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo ao interesado con indicación do réxime de
recursos....”.
A Xunta de Goberno Local, en atención ás consideracións realizadas no informe da secretaria
do concello, en votación ordinaria, por tres votos a favor e a abstención de D. Gregorio Agís Gómez e Dª
Consuelo Besada Lores, de conformidade co establecido no Regulamento orgánico municipal en orde á
resolución do recurso plantexado antes do transcurso do prazo marcado no art. 111 da Lei 30/1992, de 26

de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
e en exercicio das atribucións delegadas pola Alcaldía, por Decreto de 29 de xuño de 2015, de
conformidade co disposto no art. 21 da Lei 7/85, de dous de abril, (modificada pola Lei 57/2003, de 16
de decembro) acorda:
Primeiro: Inadmitir a trámite o recurso extraordinario de revisión por non entrar dentro dos
supostos previstos no artigo 118.1º da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Segundo: Desestimar a petición de suspensión cautelar do acordo plenario núm. 3833
declarando como público un camiño en Lameiriña, Raxó, ao proceder a inadmisión do recurso
extraordinario de revisión plantexado.
Terceiro: Dar conta do presente acordo ao pleno para os efectos da súa ratificación e á
Comisión informativa de facenda, gobernación e contas na primeira sesión ordinaria que se celebre.
Cuarto: Dar traslado do presente acordo ao interesado con indicación de contra o mesmo
poderá intepoñer Recurso Contencioso-Administrativo perante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Pontevedra no prazo de dous meses computados a partir do día seguinte ao da
recepción da notificación, consonte ao establecido nos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo
Reguladora da Xurisdición Contenciosa-Administrativa“.
Sometido a votación ordinaria, por cinco votos a favor (PSOE+BNG) e catro abstencións (PP),
a comisión adoptou o seguinte ditame:
Primeiro.- Ratificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local nº 13534.”.
Antes de proceder á votación do devandito asunto toma a palabra o Concelleiro D. Xulio
Barreiro Lubián e explica aos asistentes que se trata dun recurso interposto por unha das partes
interesadas no expediente, que non está de acordo co adoptado polo Pleno do ano 2013 e alega varias
cuestións pero proponse desestimar ao non concorrer os supostos establecidos na lei.
Non suscitándose debate ningún a corporación por dez votos a favor (7 BNG e 3 PSOE),
ningún voto en contra e sete abstencións do PP aprobou o ditame emitido pola Comisión Informativa de
Facenda, Gobernación e Contas adoptándose o seguinte acordo:
Primeiro.- Ratificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local nº 13534.
4187.- APERTURAS, MODIFICACIÓN ORDENANZA FURANCHOS PUBLICADA NO
BOP 19-12-2013.- Dáse conta do expediente tramitado e do ditame emitido pola Comisión Informativa
de Facenda, Gobernación e Contas na súa sesión realizada o 21 de decembro de 2015 emitíndose o
seguinte ditame: “Dáse conta do expediente, da proposta do Concelleiro Delegado D. Xulio Barreiro
Lubián de data 17 de decembro de 2015, sobre a modificación da Ordenanza reguladora dos furanchos
en todo aquilo que non se adapte á Lei 9/2013 de 19 de decembro do emprendemento e da
competitividade económica de Galicia así como a rectificación ou cambio de determinados artigos,
quedando redactada como segue:
ORDENANZA
Pola que se establece a regulación dos furanchos/ loureiros no Concello de Poio
TÍTULO PRELIMINAR
Tendo o Concello personalidade xurídica propia e plena autonomía no ámbito dos seus intereses, que
lexitima o exercicio de competencia con respecto ás actividades que se desenvolven no seu termo
municipal. En virtude desta autonomía local, ao abeiro do disposto nos artigos 25 e 84 da Lei 7/85
Reguladora das bases de Réxime Local e do Decreto 215/2012, de 8 de outubro da Consellería de
Presidencia-Administracións Públicas e Xustiza, dítase esta ordenanza con obxecto de regulamentar o
procedemento de intervención municipal sobre os establecementos abertos ao público de forma
temporal denominados furanchos/ loureiros. Esta actividade tradicional no rural galego responde a

unha tipoloxía que polas súas características especiais, non ten encaixe na actual normativa polo que
procede a súa regulación específica diferenciada da actividade doutros establecementos de
restauración. Tendo en conta que ao tratarse de establecementos abertos ao público, aínda que de
xeito temporal, pode incidirse na seguridade ou na saúde pública (84 bis 84 ter Lei 7/85 LBRL) o
Concello debe velar porque o local e a actividade cumpran as condicións de uso, seguridade,
salubridade, accesibilidade, sanidade e outras necesarias para poder realizar esta actividade
tradicional, vender mediante prezo os excedentes do viño elaborado para consumo propio
acompañado ou non de comida elaborada.
TÍTULO I: Disposicións Xerais
Artigo 1º. - Obxecto
A presente Ordenanza ten por obxecto regular as condicións e documentación para poder autorizar o
local e a actividade de funcionamento dos locais denominados furanchos.
Artigo 2º.- Definicións
a) Furancho/ loureiro: Local situado na vivenda privada ou en dependencia vinculada a esta, que
poida ser susceptible de ter un uso de adega , tanto onde se elabore o viño ou onde se almacene
b) Actividade a realizar: o subministro directo (non embotellado) mediante prezo do viño procedente
das viñas sitas en Poio ,excedente do consumo propio, que pode ir ou non acompañado de tapa/
pincho.
c) Titular: o que conste como titular das viñas, viticultor/explotador, no Rexistro Vitícola de Galicia.
d) Superficie de viña: Os viñedos deben estar ubicados en Poio, a superficie mínima de viñedo
necesaria para poder realizar a actividade de furancho :venda do excedente de viño do consumo
propio é de 1.200 m2 esta superficie pode terse en propiedade ou arrendada, cedida e debe constar no
Rexistro Vitícola de Galicia como titular/viticultor/explotador,
TÍTULO II: Exercicio da Actividade
CAPÍTULO I: Requisitos lo Local
Artigo 3º.- Requisitos dos locais.
a) O local debe ser susceptible de ter un uso de adega, onde se faga o viño ou ben onde se almacene,
cumprindo a normativa municipal e autonómica.
b) A dependencia ou construción auxiliar ten que estar na mesma finca que a casa principal. Excepto
as edificacións agrícolas que sitas en solo rústico , cumpran o apartado a)
c) A superficie destinada ao público non pode ser superior aos 50 m2.
d) O aforo do local dependerá dos m2 (máximo 34 persoas)
e) Debe de ser accesible.
f) Debe contar con aseo (pode ser o aseo da vivenda).
g) Dispoñer de aparcamento (excepto en solo urbano)

h) Se elabora alimentos a cociña deberá cumprir as condicións que se indican no artigo 4º do Decreto
215/2012. O Concello poderá excepcionar algúns dos requisitos tendo en conta as características dos
locais, superficie , aforo.
i) Non se autoriza a actividade ao aire libre, excepto que os veciños colindantes o autoricen /non se
opoñan.
j) Os establecementos deberán estar debidamente acondicionados e ter as condicións de seguridade e
salubridade requirida para esta actividade, contar con iluminación e ventilación suficiente.
k)Non se autoriza no local ningún aparato reprodutor de imaxe ou sonido , nin instalación musical ou
audiovisual
l) O concello poderá exceptuar de algún dos requisitos as adegas tradicionais de pedra, tanto illadas
como situadas en vivendas tradicionais, que teñan condicións arquitectónicas específicas tanto para a
elaboración do viño como para a súa conservación .
CAPÍTULO II: Requisitos da Actividade
Artigo 4º.- Para o exercicio da actividade de venda de viño deberanse cumprir os seguintes
requisitos:
a) Funcionamento máximo de tres meses no período comprendido entre o 1 de decembro e o 30 de
xuño de cada ano (carácter excepcional o 31 xullo) no caso de furanchos en distintos locais pero que
a titularidade sexa a nome de persoas que convivan na mesma unidade familiar parentes ata 2º
grado de consanguinidade , as datas de apertura e peche da actividade ,deberan ser as mesmas.
b) Horario días laborais: das 19:00 ás 24:00 horas; fins de semana e festivos das 12:00 ás 01:00
horas.
c) O viño sérvese directamente dos bocois ou cubas que obrigatoriamente teñen que estar no local
(non embotellado)
d) O máximo excedente que se pode vender é 0,65 litros por m2 da superficie das viñas sitas en Poio.
( hai que escoller 5 )
e) Se se acompaña o viño con tapas/ pinchos, poden ser as seguintes:
• Táboa de embutidos-Queixos
• Pementos variedade Padrón
• Orella-Chourizo
• Zorza-Lombo
• Costela
• Ovos fritidos
• Sardiñas ou xurelos á brasa
• Callos con garavanzos ou fabas
• Tortilla de patacas
• Empanada- Empanadillas
• Croquetas
O concello , mediante acordo ou resolución do Órgano competente , poderá ,si o piden as asociacións
representativas do sector , modificar dun ano para outro as 5 tapas de entre o listado recollido no
Decreto 215/2012
Si as cociñas non cumpren algunha condición da normativa , polas súas características ,ou pola súa

situación ,o Concello poderá aprobar que o establecemento en concreto poida ofertar algunha outra
diferente
f) Os usuarios poden levar comida xa elaborada por eles mesmos nas súas casas. Tamén poden
elaborar alimentos na parrilla sempre que sexan dentro dos que contempla o apartado e)
g) Con respecto á calidade e seguridade do produto/s que se venda, deberán ser aptos para o seu
consumo e observar os requisitos sanitarios que indica o artigo 4º d) do Decreto 215/2012, Regl.
852/2004 CE do Parlamento do Consello de 29 de abril (hixiene dos produtos alimenticios), Real
Decreto 3484/2000, de 29 de decembro, polo que se establecen as normas de hixiene para a
elaboración, distribución e comercio de comidas preparadas. Respecto do viño que se consume, a Lei
2/2005 de 18 de febreiro de Promoción e Defensa da Calidade Alimentaria Galega o inclúe como
alimento. A diferente regulación do viño indica as variedades que poden ser comercializadas. Con
respecto a súa venda deberase observar a Lei 24/2003 de 10 de xullo, Reguladora da Viña e o Viño,o
Decreto 256/2011 do 7 de Decembro pola que se regula o potencial de produción agrícola e demais
normativa de ámbito estatal e autonómico que se promulgue, a sustituia ou desenvolva.(
h) Realizar análise do viño posto á venda,das cubas que figuran no local, indicando que é apto para o
consumo
i) Nos furanchos esta prohibido fumar ,debendo cumprir as disposicións da lei 42/2010 que
modifica a lei 28/2005 do 26 de decembro, medidas sanitarias fronte o tabaquismo
j) O Concello poderá solicitar se o considera necesario, inspeccións, informes doutras
administracións, con competencias concorrentes, así como informes ou análises que considere
pertinentes sempre por conta do furancheiro.
TÍTULO III: Comunicacións
CAPÍTULO I: Previa de Apertura de Local de inicio de Actividade
Artigo 5º.- Comunicacion Previa / Conformidade requisitos locall. ( modelo 1 Anexo )
Como o local é un establecemento ,no que se desarrolla unha actividade suxeita a normas de
seguridade , sanidade e outras que poden afectar as persoas, concederase previa solicitude do
interesado, dirixida ao Alcalde por algún dos medios recoñecidos polo procedemento administrativo.
Instruído o procedemento, se expedirá, se procede, a autorización de apertura polo órgano
competente. Documentación necesaria:
a) Se a vivenda ou construción auxiliar dispón de licenza ou conformidade urbanística:
•

•

Memoria que indique: cumprimento dos requisitos desta ordenanza, do Decreto 215/2012, e,
no caso de utilizar cociña para elaborar tapas, cumprimento da regulación sanitaria. De
aplicación. Indicar: situación, descrición ,instalacións e condicións do local, situación, castes
e superficie mínima das viñas ( 1.200m2 ) requirida nesta Ordenanza para poder realizar a
actividade , forma de almacenamento do viño (aceiro, madeira, número e capacidade das
pipas, barrís, etc.)
Planos do local nos que conste: situación da edificación, superficie local, distribución, altura,
numero de pipas/barrís/cubas , situación no local e capacidade, cumprimento de
accesibilidade, cumprimento DB de incendios,

b) Noutros supostos deberán aportar tamén certificado de seguridade e solidez do local, e certificado
antiguedade aos efectos do art. 210 da LOUGA
c) Fotocopia da documentación do interesado ou autorización expresa de consultar os seus datos
Decreto 255/2008 de 23 de outubro de Simplificación e Tramitación de Procedementos

Administrativos.
d) Título que acredite a disposición do local
Artigo 6º.- Conformidade inicio de actividade. ( modelo 1 Anexo )
A Conformidade para realizr a actividade de subministro de viño de excedente da colleita propia
require aportar fotocopia da seguinte documentación:
a) Documentación acreditativa de ter declaradas as viñas que o titular posúa ou arrende no concello
de Poio, no rexistro vitivinícola da Consellería competente en materia de agricultura.
b) Documentación acreditativa de ter feito a preceptiva declaración de produción anual á consellería
competente en materia de agricultura.
c) Documento que acredite ter subscrita unha póliza de seguro de responsabilidade civil, así como o
correspondente recibo de pagamento que acredite a súa vixencia, co seguinte contido:
•
•
•

Deberá cubrir os danos corporais, materiais e os prexuízos económicos que deriven do
desenvolvemento da súa actividade e que cubra a contía mínima de 90.000 euros.
No suposto de que a póliza inclúa franquías, o límite máximo destas non poderá superar a
cantidade de 120 euros.
Os titulares dos establecementos están obrigados en manter en permanente vixencia dita
póliza. Para estes efectos, deberán presentar periodicamente os correspondentes xustificantes
de pagamento que acrediten tal vixencia ante os servizos provinciais competentes en materia
de turismo.

d) Indicar o excedente do consumo familiar que pon á venda. , o seu prezo, e xustificación de que o
viño posto á venda é apto para o consumo
e) Se elabora comida, indicar que tapas/pinchos ofertara (dentro das que se establecen nesta
ordenanza). E o seu prezo
f) Dispoñer de carne de manipulador de alimentos
g) Indicar que meses de apertura (máximo tres) elixe entre o 1 de decembro e o 30 de xuño de cada
ano.
h) Documento acreditativo do pagamento das taxas correspondentes, 150 euros que corresponden o
custo dos servizos que presta o Concello
Artigo 7º.- Cambios de titularidade.
A titularidade dos furanchos pode transmitirse por calquera dos medios válidos en dereito, e debe ser
comunicada ao Concello , xuntando a documentación que acredite o cambio de titular.( modelo 3
Anexo ) Para poder exercer a actividade, o novo/a titular debe cumprir os requisitos do artigo 4º e
presentar a documentación sinalada no artigo 6º.
Artigo 8º.- Carácter das autorizacións/ conformidade As autorizacións serán persoais. Non
obstante, poderán facer uso dela o conxugue ou fillos
Por razóns legais (artigo 14 apartado 2 do Decreto 215/2012) poderase decretar a baixa de oficio NO
REXISTRO DE FURANCHOS cando a Administración teña constancia de cesamento da actividade
ao longo de dous anos sen causa xustificada ou cando o establecemento deixe de cumprir algún dos
requisitos e condicións esixidos para realizar a actividade. Asi mesmo por razóns de interese público,
asi como polo indicada no artigo 26 da Lei 9/2013 de 19 de decembro o Concello pode revocar e
realizar as actuacións tendentes a restitución da situación xudicatura previa o recoñecemento do
dereito ou inicio da actividade sen que dean lugar a indemnización ou compensación económica.

CAPÍTULO II: Renovación Anual da Actividade
Artigo 9º.- Conformidade de renovación anual e requisitos previos ao funcionamento.
Obtida licenza ou conformidade do local e da actividade, cada ano deberá renovarse a realización da
actividade no furancho. Presentando con 15 dias de antelación como mínimo a data de reapertura do
furancho DECLARACIÓN RESPONSABLE de seguir cumprindo os requisitos da autorización
concedida , da normativa municipal, autonómica ou calquera outra normativa sectorial que lles sexa
de aplicación .cumprimentando o modelo nº 2 do Anexo acompañando a documentación que se
indica no artigo 6º b) c) d) e) g) h) i. No prazo máximo de 15 dias , contados a partir da entrada da
solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación sen que se teña expedida a
autorización/ corformidade do cumprimento dos requisitos , entenderase estimada,sempre que se
ingresase a taxa correspondente.
TÍTULO IV: Normas de funcionamento da actividade e obrigas dos titulares
Artigo 10º.- Cambios e peche do establecemento que afecten ao Rexistro Municipal de
Furanchos.
Ademais das indicadas pola Ordenanza en artigos precedentes, estes establecementos estarán
obrigados a:
a) Notificar os cambios que afectan ao local.
b) Notificar calquera cambio que afecte ao funcionamento da actividade.
c)Notificar o cesamento definitivo da actividade no prazo de dez días contados con anterioridade á
data prevista para o peche.
d) Notificar os cambios de titularidade
Presentando documentación e cubrindo o modelo nº 3 do Anexo
Artigo 11º.-Mantenemento do local : Velar polo bo estado xeral das dependencias e do mantemento
das instalacións e servizos do establecemento e garantir un trato correcto aos clientes. Emitir
xustificante de pagamento si é requirido por estes.
Artigo 12º.-Informar aos consumidores e comunicar ao Concello, antes da súa aplicación, os
prezos dos servizos ofertados e exhibilos nun lugar visible de modo lexible .
Artigo 13.- Identificación do furancho, se identificará exhibindo nun lugar visible, un ramallo de
loureiro e distintivo que se indique.
TÍTULO V: Rexistro Municipal de furanchos de Poio
Artigo 15º.- Rexistro municipal de furanchos ,que será creado e xestionado polo Concello de Poio. A
inscrición neste prodúcese tras obter a licenza municipal de apertura ou conformidade do local e do
inicio da actividade. A alta no rexistro municipal, farase de oficio. O Rexistro municipal de furanchos
conterá, ademais dos datos sinalados no Anexo IV do Decreto 215/2012 de 31 de outubro, os
seguintes: m2 de superficie do viñedo ,por que titulo explota as viñas,telefono/fax/correo
electrónico.
TÍTULO VI: Réxime Sancionador.

CAPÍTULO I: Vixianza, control e Inspección dos furanchos.
Artigo 16º.- O Concello no exercicio exclusivo das súas competencias, vixiará o cumprimento dos
requisitos para exercer a actividade regulada nesta Ordenanza e no Decreto 215/2012. Tendo en conta
que unha actuación que non sexa da súa competencia podería ser nula de pleno dereito por
incompetencia material [artigo 62.1 b) da Lei 30/1992 de 26 de novembro) cando o Concello de Poio
reciba denuncia ou reclamación, comprobara, se esta ,esta, dentro da súa competencia material. En
caso negativo, darase traslado á Comunidade Autónoma (administración ou órgano competente)
Artigo 17º.- As persoas titulares dos loureiros que incorran en intrusión profesional porque exercen
unha actividade reservada pola normativa turística a bares, restaurantes ou cafeterías (oferta de
bebidas distintas ao excedente de viño, oferta de pratos, racións, bocadillos, servizo de comidas por
encargo, etc.) a inspección, control e sanción é competencia da Administración autonómica.
Artigo 18º.- O incumprimento doutras normas para as que non sexa competente o Concello
(normativa sanitaria de locais, alimentos, tabaquismo, que constitúan infracción administrativa en
materia de sanidade) A inspección, control e sanción será competencia da Administración
autonómica.
CAPÍTULO II: Procedemento Sancionador
Artigo 19º.- O incumprimento desta Ordenanza, dará lugar á aplicación da normativa no ámbito das
competencias propias deste concello. Os titulares das licenzas serán responsables das infraccións que
se cometan.
Artigo 20º.- O procedemento para a incoación de expediente sancionador será o regulado no
procedemento administrativo común. Capitulo II titulo IX da Lei 30/92 de 26 de novembro Se a
administración municipal considera que a competencia é doutra administración, comunicarallo
pudendo adoptar medidas cautelares se o considerase necesario.
CAPÍTULO III: Infraccións e sancións.
Artigo 21º.- Infraccións leves
Considéranse infraccións administrativas de carácter leve ademais das consignadas na Lei 9/2013 de
19 de Decembro as seguintes:
a) Non presentar a solicitude de reapertura e fin da actividade ca antelación que indica a Ordenanza .
b) Utilizar para a realización da actividade, distinto, ou mais espacio do que ten aprobado na
correspondente licencia do local
c) Non respectar o horario indicado na Ordenanza
d)Ter Instalado calquera tipo de aparato reprodutor de imaxe ou sonido no local
Artigo 22º.- Infraccións graves
Considéranse infraccións administrativas de carácter grave ademais das consignadas na Lei 9/2013
de 19 de Decembro as seguintes:
a) O incumprimento ou modificación do período de apertura ou peche sen presentar solicitude de
reapertura ou unha nova solicitude ao Concello.

b)A venda de viño que non proceda dos viñedos sitos en Poio, a que non proceda directamente dos
barrís que estean situados no local, adega ou almacén que dispón de licenza -ou confromidade dos
requisitos para exercicio da actividade
c) A negativa ou resistencia a subministrar os datos ou facilitar a obtención de información requirida
polas autoridades municipais ou os seus funcionarios na orde e exercicio das súas funcións de
vixilancia e control do establecido nesta ordenanza
d)A comisión nun ano ( no período de apertura do Furancho ) de mais dunha falta leve
Artigo 23º.- Infraccións moi graves
Considéranse infraccións administrativas de carácter moi grave ademais das consignadas na Lei
9/2013 de 19 de Decembro as seguintes:
A comisión nun ano ( no período de apertura do Furancho ) de mais dunha falta grave
Artigo 24º.- Sancións.
a) Por faltas leves: de 1 a 100 euros
b) Por faltas graves: de 100 a 250 euros.
c) Por faltas moi graves de 250 a 500 euros , pudendo proceder o peche do establecemento no ano da
comisión das faltas
Artigo 25º.- Gradación de sancións.
Terase en conta para a gradación das sancións a reiteración, a intencionalidade, os prexuízos
ocasionados e a transcendencia social.
Artigo 26º.- Prescrición
As infraccións leves prescribirán aos tres meses; as graves aos seis meses, as moi graves ao ano
As sancións impostas por faltas moi graves prescribirán aos dous anos; as sancións impostas por
faltas graves prescribiran ao ano , as sancións impostas por faltas leves ao ano.
ANEXO
Modelo nº 1
Modelo nº 2
Modelo nº 3

Comunicacion Previa de Apertura de Local /INICIO de Actividade
Declaración responsable de renovación de actividade
Comunicacións que afecten ao Rexistro de Furanchos

ANEXO
Modelo nº 1
COMUNICACION PREVIA DE APERTURA de local /INICIO DE ACTIVIDADE
ANO

DECLARANTE – nome FURANCHO
Don/a
DNI nº
Domicilio

Parroquia-Concello -CP
Telefono/fax/correo electrónico
Declaro baixo a miña responsabilidade que se cumpren os requisitos necesarios para o exercicio da
actividade de furancho, e que se manterán no desenvolvemento da actividade .Os requisitos son os
establecidos : Decreto 215/2012 do 31 de Outubro polo que se regulan os furanchos da Comunidade
Autónoma de Galicia. E os da Ordenanza pola que se establece a regulación dos furanchos/loureiros no
concello de POIO

DOCUMENTACIÓN que se aporta (marcada con X )
1.-Consignada no artc 5º a) local con licencia urbanística (vivenda-baixo-construción auxiliar )
Memoria -Planos
2.-Ademais da anterior ,a consignada no artc 5º b) outros supostos :local sin licencia ou conformidade
urbanistica (vivenda-baixo-construción auxiliar ) Certificado Seguridade solidez- certificado antiguedade
.Outros.
3.-Consignada no artc 6º
a) Documentación acreditativa de ter declaradas as viñas que o titular posúa rexistro vitivinícola da
Consellería competente en materia de agricultura. ( mínimo de superficie de viñedo 1.500 m2 )
b) Documentación acreditativa de ter feito a preceptiva declaración de produción anual á consellería
competente en materia de agricultura.
c) Documento que acredite ter subscrita unha póliza de seguro de responsabilidade civil, así como o
correspondente recibo de pagamento que acredite a súa vixencia
d) Indicar o excedente do consumo familiar que pon á venda. , o seu prezo, e xustificación de que o
viño posto á venda é apto para o consumo
e) Se elabora comida, indicar que 5 tapas/pinchos ofertara (dentro das que se establecen nesta ordenanza).
E o seu prezo
f) Carne de manipulador de alimentos
g) Indicar que meses de apertura (máximo tres) elixe entre o 1 de decembro e o 30 de xuño de cada ano.
h) Documento acreditativo do pagamento das taxas correspondentes.

PROTECCION DE DATOS
De acordo co Establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais ,quedan protexidos
especialmente do art. 10. Que pasaran a formar parte dun ficheiro automatizado ou documental cuxo responsable é o
Concello de Poio Praza do mosteiro nº 1 CP36995 POIO (Pontevedra )onde poderá a¡exercitar os seus dereitos de
acceso,rectificación, cancelación ou no seu caso de oposición dirixindo a Secretaria solicitude asinada .Mediante a
faciliitación dos seus datos persoais ,consenten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a cabo a
tramitación da solicitude e documentación aportada

En_______________

a

do

de 201

FIRMA

don/a

ANEXO
Modelo nº 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE de RENOVACIÓN DE ACTIVIDADE
ANO
DECLARANTE – nome FURANCHO
Don/a
DNI nº
Domicilio
Parroquia-Concello -CP

Telefono/fax/correo electrónico

DECLARO
Baixo a miña responsabilidade que se cumpren e se manteñen os requisitos necesarios para o exercicio
da actividade e que se manterán no desenvolvemento da actividade .Os requisitos son os establecidos
no : Decreto 215/2012 do 31 de Outubro polo que se regulan os furanchos da Comunidade Autónoma
de Galicia. Na Ordenanza pola que se establece a regulación dos furanchos/loureiros no concello de
POIO. E nas licencias de apertura ou conformidade concedidas.

RENOVACION anual da actividade
DOCUMENTACIÓN que se aporta (marcada con X )
1.-Consignada no artc 6º
b) Declaración de produción anual á consellería competente en materia de agricultura.
c) Póliza de seguro de responsabilidade civil, así como o correspondente recibo de pagamento que acredite
a súa vixencia
d) Excedente DE VIÑO Ltr.
Prezo
Xustificación de que o viño posto á venda é apto para o consumo
e) TAPAS que oferta e prezo
Tapa 1
Tapa 2
Tapa 3
Tapa 4

Tapa 5
g) DATAS apertura -peche
h) Documento acreditativo do pagamento das taxas correspondentes.

PROTECCIÓN DE DATOS
DE acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais ,quedan protexidos
especialmente do art. 10. Que pasaran a formar parte dun ficheiro automatizado ou documental cuxo responsable é o
Concello de Poio Praza do mosteiro nº 1 CP36995 POIO (Pontevedra )onde poderá a¡exercitar os seus dereitos de
acceso,rectificación, cancelación ou no seu caso de oposición dirixindo a Secretaria solicitude asinada .Mediante a
faciliitación dos seus datos persoais ,consenten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a cabo a
tramitación da solicitude e documentación aportada

En

a

do

de 201

FIRMA

ANEXO
Modelo nº 3

COMUNICACIONS que afecten ao Rexistro municipal de Furanchos
ANO

DECLARANTE – nome FURANCHO
Don/a
TITULAR DO FURANCHO

sito en

DNI nº
Domicilio
Parroquia-Concello -CP
Telefono/fax/correo electrónico

COMUNICO
1.- O peche da actividade ( 10 dias antes da data prevista de peche )

2.-Outros cambios :

3.-A transmisión da Titularidade a don/a:
documentación acreditativa da transmisión:

PROTECCIÓN DE DATOS
DE acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais ,quedan protexidos
especialmente do art. 10. Que pasaran a formar parte dun ficheiro automatizado ou documental cuxo responsable é o
Concello de Poio Praza do mosteiro nº 1 CP36995 POIO (Pontevedra )onde poderá a¡exercitar os seus dereitos de
acceso,rectificación, cancelación ou no seu caso de oposición dirixindo a Secretaria solicitude asinada .Mediante a
faciliitación dos seus datos persoais ,consenten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a cabo a
tramitación da solicitude e documentación aportada

En_______________

a

do

de 201

FIRMA

don/a

Toma a palabra o Presidente da comisión para dar conta que as modificacións introducidas
responden a alegacións xa formuladas polos interesados/as durante o procedemento de aprobación da
ordenanza e outras teñen surxido a partir da súa aplicación. A continuación realiza unha análise de
dos cambios operados respecto aos 1.500 m2 esixidos de superficie de viñedo rexistrado en Poio
pasando agora a 1.200 m2; alta no IAE, requisito que se elimina da Ordenanza; non se require a
tramitación da situación en fóra de ordenación do ben inmoble que sirve de soporte a actividade para
que non teñan que asumir máis custes; eliminación de follas de reclamación e outros que responden
simplemente a cambios na normativa aplicable como son por exemplo, as variacións introducidas no
réxime sancionador.
Dª Rocío Cochón Castro e Dª Natividad Torres Balea consideran contradictorio pedir
xustificante de pago e non esixir a alta no IAE.
O Presidente da Comisión resposta que é un problema deles. Engade que entre as
modificacións tamén se inclúe a necesidade de contar cun cartel indentificativo.
Rematado o debate, en votación ordinaria, por cinco votos a favor (1PSOE+4BNG) e e
catro abstencións (PP), a comisión adoptou o seguinte ditame:
Primeiro.- Prestar aprobación á modificación da Ordenanza reguladora dos furanchos,
procedendo á realización dos trámites marcados no art. 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do
réxime local.”.
O Sr. Barreiro Lubián explica aos asistentes que se trata dunha modificación da ordenanza
motivada por varias cuestións dos furancheiros, algunhas xa están recollidas na propia ordenanza pero
hai outras que vemos necesario que se modifiquen como poden ser: a superficie de viñedo de explotación
pasando dos 1500 m/2 a 1200 m/2, cuestións de accesibilidade (que poden quedar exentos se o xustifican
de maneira razoada), trátase dunha actividade que debe estar de alta no IAE pero non é o concello quen
ten que facer o seguimento por iso se elimina, non se require a tramitación da situación en fóra de
ordenación do ben inmoble que serve de soporte a actividade para que non teñan que asumir máis custes;
eliminación de follas de reclamación e outros que responden simplemente a cambios na normativa
aplicable como son por exemplo, as variacións introducidas no réxime sancionador.
O Sr,. Moldes Martínez manifesta que o seu grupo vai votar a favor e solicita, que ao tratarse

dun texto consensuado cos furancheiros que polo concello se fagan os correspondentes seguementos e se
faga cumprir a normativa.
Non suscitándose debate ningún a corporación polo voto favorable dos dezasete membros
presentes sendo este o seu número legal de membros aprobou o ditame emitido pola Comisión
Informativa de Facenda, Gobernación e Contas adoptándose o seguinte acordo:
Primeiro: aprobar inicialmente a modificación do texto da Ordenanza pola que se establece a
regulación de furanchos/loureiros no Concello de Poio publicada no BOP do 19 de decembro de 2013.
Segundo: someter o expediente a información pública polo prazo de 30 días mediante anuncio
que se publicará no BOP de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases
do réxime local.
Terceiro: Facultar ao Sr. Alcalde para os trámites sucesivos do expediente.
4188.- SECRETARIA, RATIFICACIÓN ACTA DA COMISIÓN DE DESLINDE DOS
TERMOS MUNICIPAIS DE POIO E PONTEVEDRA, COMISIÓN DE POIO, REALIZADA O 18 DE
DECEMBRO DE 2015.- Dáse conta do expediente tramitado e do ditame emitido pola Comisión
Informativa de Facenda, Gobernación e Contas na súa sesión realizada o 21 de decembro de 2015
emitíndose o seguinte ditame: “Previa declaración de urxencia polo voto favorable dos/as asistentes
tendo en conta a celebración da sesión cola Comisión de deslindamento con posterioridade á
convocatoria do presente órgano colexiado e para os efectos de poder ser elevado ao pleno o vindeiro día
29 de decembro, dáse conta do contido dos acordos adoptados o 18 de decembro de 2015:
“...1º. Informe aclaración sobre as cuestións plantexadas polo Instituto Xeográfico
Nacional. Abrese a sesión dándose conta aos asistentes do motivo da convocatoria.
Desta forma con data 10 de novembro de 2015 recíbese correo electrónico remito por unha
das técnicos do Instituto Xeográfico Nacional, solicitando acaración sobre á acta e informe técnico
remitidos á Xunta de Galicia o 23 de marzo de 2015 e da certificación plenaria de 1 de abril de 2015.
Dito correo contestouse mediante o mesmo medio con ocasión da visita de campo realizada
por ditos técnicos para que resultese así máis operativa.
Non obstante procede da cauce formal ao criterio seguido polos nosos técnicos.
A continuación pásase a examinar cada unha das cuestións suscitadas:
- "...
1.0- “En el marco nº2 (o punto 2 como se dice en ambos documentos) del informe y del acta
de la comisión de deslindes de fecha 20/03/2015, las coordenadas no se corresponden con las del
punto 3º de la propuesta aprobada en Pleno realizado en sesión extraordinaria el 7 de mayo de
2013, ni tampoco con la propuesta gráfica del informe que acompaña a las actas y certificación.
Entendemos que la posición correcta sería la de la propuesta gráfica con las coordenadas de punto
3º aprobado en el Pleno de 7/05/2013 ¿serían correctas:525363.09,4703251.22 y no serían
correctas: 525636.09,4703251.22 ?”
...".
Toma a palabra D. Javier Cuenca Duyos para explicar o seu parecer técnico en relacióna
esta primeira cuestión:
En respuenta a este punto, y según la información gráfica que acompaña ambas actas, las
coordenadas correctas para el punto 2 del acta de 20/03/2015 = al punto 3 del acta de 15/04/2015 son

(525.363,090 ; 4.703.251,22), en los informes y actas, a mi juicio, por un error de transcripción se
puso por error xxx636,09 en lugar de xxx363.09 en la coordenada X para este punto.
Cabe destacar que la información gráfica tiene más peso que los informes, ya que el
procedimiento empleado para establecer las coordenadas de los puntos descritos en los informes
técnicos se basa en la cartografía. En la imagen adjunta se pueden comprobar las coordenadas
correctas del punto, remarcadas en azul como X:525.363,086 ; Y:4.703.251,218.
Como error de trasncripción de la coordenada de la cartografía a los informes, y teniendo en
cuenta lo descrito mas arriba, en nada afecta a la propuesta presentada y aprobada por el pleno
municipal con fecha 01/04/2015.

Desta forma trataríase do mesmo punto, advertíndose un erro material na transcripción das
coordenadas no informe, se ben na proposta remitida á Xunta de Galicia figuraba tanto o informe
como a cartografía, sen que por tanto nse altere mediante esta corrección o sentido dos acordos
adoptados.
"...
2.0- “En el marco 2 bis la propuesta gráfica enviada el 1/04/2015 difiere (en 27m hacia el
oeste) de las coordenadas del acta que acompaña este informe técnico que sí coinciden con las del pto
4 de la propuestaaprobada en Pleno realizado en sesión extraordinaria el 7 de mayo de 2013
(coordenadas 525369.69,4703145.91 en acta, y coordenadas 525396.69,4703145.91 en informe
gráfico)...”
Respecto desta cuestión indica o informe de D. Javier Cuenca Duyoel Punto M2Bis = Punto
4 son coincidentes y por lo tanto con las mismas coordenadas, siendo estas según la cartografía sobre
la que se basa el informe técnico (525.396,69 ;4.703.145,91), por lo tanto se trata de otro error en la

transcripción de las coordenadas al informe técnico.

"...
3.0- “En el marco 15 en el acta enviada el 1/04/2015 no queda claro cuál de los dos puntos
se elige como marco 15 o si ambos forman parte de la línea límite propuesta. En el informe gráfico
sólo aparece el punto 15 que aparece como “nuevas coordenadas” del punto 15
(527452.84,4700868.5), ¿Se deduce que las otras coordenadas ya no forman parte de la línea?”.
Como se aclara en el informe técnico que acompaña al acta de 01/04/2015 el punto 11 del acta de
7/05/2013 servía como punto auxiliar de la trayectoria probable de la linea de deslinde ubicándolo en
las inmediaciones de la carretera de circunvalación VG-4.8. Al ser un punto artificial, no se
corresponde con ningún marco descrito en el acta de 1889 ni localizado por la zona. El marco físico
del deslinde de 1889 se sitúa en la piedra de Galdrachán (M15 del acta de 31/03/2015). Como se
puede comprobar en las cartografías superpuestas de ambas propuestas la trayectoria de la linea de
deslinde en ambos casos es prácticamente coincidente. Por lo que no existe ningún cambio sustancial
entre ambas propuestas.

Dª Carmen Esperón pregunta se é o punto nº 19. D. Javier cuesca respóstalle que e o punto
que coincide coa vía rápida. É un punto de apoio.
"...
4.0- “Por último, el marco 20, en el texto del Acta no se fija ni se le dan coordenadas y en el
plano que le acompaña sí aparece este punto ¿prevalece el acta o la información gráfica?”
En el acta de 31/0/2015, como se puede comprobar en la imagen siguiente, los puntos M19
y M22 están unidos por un linea recta. Debido a la imposibilidad de encontrar los marcos físicos
intermedios entre estos puntos, descritos en el deslinde de 1889, se han representado una
interpretación del texto del acta de 1889, en cuanto a distancias y alineaciones.
Las coordenadas de este punto 20 serían (528.209,15 ; 4.699.462,08).

D. César Santiago Esperón indica que é un fito pero que non se atopou. Para o seu parecer
debe prevalecer o acta.
O perito municipal indica que na acta de 2015 os punto 19 a 22 únense pon unha liña recta.
Dª Carmen Esperón reitera unha vez máis que ao seu xuizo, dende o punto 19 a
interpretación do Concello non é correcta, tendo atopado nova documentación que avalría o seu
criterio.
D. César Santiago Esperón dexa constancia en acta de que a Comunidade de Montes en
Man Común de San Salvador segue a manter a mesma posición.
D. Javier Cuenca aclara aos asistentes que coas aclaracións realizadas non se altera en modo
ningún o sentido dos acordos previamente adoptados por esta Comisión.
Rematado a análise do informe de 18 de novembro de 2015 emitido por D. Javier Cuenca
Duyos en resposta á petición de aclaración realizada polo IXN, polo voto favorable dos membros da
Comisión de deslinde presentes e coa disconformidade de Dª Carmen Esperón respecto do xa
indicado en reiteradas ocasións sobre a interpretación a partir do punto nº 19 adoptouse o seguinte
acordo:
Primeiro.- Prestar conformidade ao informe técnico de 18 de novembro de 2015 subscrito
por D. Javier Cuencia Duyos analizado punto por punto no presente acordo, procedendo á
rectificación do cerros materiais advertidos no mesmo en canto á incorrecta transcripción de
coordenadas.
Auséntase do salón Dª Silvia Díaz Iglesias.
2º. Escrito presentado polo presidente da comunidade Veciñal de Montes en Man
común de Campañó.

Dáse conta da recepción con data 1 de decembro de 2015, número rexistro de entrada 6038,
de comunicación da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, Dirección Xeral de Administración Local pola que se da traslado ao concello do escrito
presentado polo presidente da comunidade Veciñal de Montes en Man común de Campañó,
previamente xa presentado nesta entidade local.
A continuación procedeuse pola secretaria á lectura do propio escrito.
Entra no salón Dª Consuelo Besada Lores.
Así mesmo lévase a cabo a análise gráfica do contido do devandito escrito.
Entra novamente no salón Dª Silvia Díaz Iglesias e tamén D. Ángel Moldes Martínez.
Tras un breve debate polo voto favorable dos membros da Comisión de deslinde, tendo en
conta que non afecta á posición defendida en acordo precedentes, adoptouse o seguinte acordo:
Primeiro.- Manter o contido dos acordos previos adoptados pola Comisión de deslinde.
...”.
A Comisión por unanimidade de asistentes adoptou o seguinte ditame:
Primeiro.- Prestar conformidade aos acordos adoptado pola Comisión de deslindamento dos
termos municipais de Poio e Pontevedra, Barro e Meis.
Segundo.- Dar conta do acordo que se adopte no seu caso polo pleno á Vicepresidencia e
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.”.
Non suscitándose debate ningún a corporación polo voto favorable dos dezasete membros
presentes sendo este o seu número legal de membros aprobou o ditame emitido pola Comisión
Informativa de Facenda, Gobernación e Contas adoptándose o seguinte acordo:
Primeiro.- Prestar aprobación ao acordo adoptado pola Comisión de deslindamento dos termos
municipais de Poio e Pontevedra, Barro e Meis.
Segundo.- Dar conta deste acordo á Vicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza.
4189.- DAR CONTA DO CONTIDO DO INFORME DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ELEVADO Á CONSIDERACIÓN DA MESA DE
CONTRATACIÓN NA SESIÓN REALIZADA O 23 DE DECEMBRO DE 2015.- Pola Secretaria
presente na sesión dáse conta do expediente tramitado en base ao acordo adoptado polo Pleno na sesión
ordinaria realizada o 24 de novembro de 2015 así como da acta da reunión da Mesa de Contratación na
súa sesión realizada o 23 de decembro de 2015 no que se seu conta dos informes emitidos pola empresa
Intoconsulting, no que se pon de manifesto o incumprimento dos prazos establecidos e ofertados pola
empresa adxudicataria do servizo Valoriza para a aportación de maquinaria, sobre persoal e diferentes
esixencias máis do contrato recollidas no clausulado dos pregos, valorándose os servizos considerados
non prestados para proposta de dedución, incluíndo na mesma os impores correspondentes á economía
de amortización da empresa prestadora.
Na devandita sesión da Mesa de contratación deuse conta do informe emitido ao respecto pola
secretaria, interventora e a técnica de contratación referido a aplicación da potestade sancionadora tanto
polos incumprimentos cifrados nun 49% por importe de 6.848, 83 €, sobre situacións de insalubridade
que poidan por en perigo a saúde das persoas ou prexuízos graves mais alá do dando á imaxe da

institución, sobre a aplicación das melloras ofertadas pola empresa que deben de someterse a unha
adecuada planificación e fiscalización por parte da administración, referido tamén á subcontratación das
fraccións selectivas, así como á necesidade de requirimento para dar cumprimento á obrigada necesidade
de presentar documentación acreditativa do persoal, na forma que se sinale nos pregos, para a valoración
conxunta de cara a posible dedución nas facturas correspondentes.
Así mesmo, acordou a Mesa de contratación dar conta á Xunta de Goberno Local como órgano
con facultade para a aprobación das correspondentes facturas do servizo, para adoptar o correspondente
acordo de dedución se procede do importe que resulte a partir da primeira factura que corresponda
aprobar.
Con data 23 de decembro de 2015 polo enxeñeiro municipal emitiuse informe que di:
“Recibido e estudado os informes de Into relativos a valoración do servizo levado a cabo por Valoriza do
mes de outubro, pódese concluír que no mes de outubro a empresa valoriza ten pendente de execución o
84,57% da inversión comprometida a amortización e financiación o que resulta un valor de 11.897 €.
No informe de INTO correspondente ao mes de novembro podemos concluír que a empresa
Valoriza ten pendente de execución o 70,60% da inversión comprometida a amortización e financiación ,
o que resulta nun valor de 9.801 €.
Por outra banda a valoración dos servizos comprometidos e non realizados por VALORIZA
correspondentes a tratamentos de limpeza viaria durante o mes de novembro ascende a cantidade de
6.848,83 € cantidade tal como se recolle no informe emitido por INTO CONSULTING do mes de
novembro.
En conclusión pódese deducir da facturación un importe total hasta a data de novembro do
importe de 28.546,83 €”.
O Sr. Moldes Martínez pregunta, como consecuencia do que se publicou estes días en prensa e
nos medios, se existe algunha denuncia por parte dos veciños no lugar onde se ubica a empresa.
O Sr. Alcalde contesta que non lle consta que se presentara por Rexistro reclamación algunha,
que se causan molestias pola noite haberá que coordinar para que se realicen os traballos a horas que
causen as menos molestias posibles, tamén hai problemas coa recollida dos voluminosos, que tamén hai
que buscarlle solución e a regularizacións dos colectores é cuestión de tempo mentres se colacan e
retiran.
Unha vez rematado a quenda de intervencións sométese á votación o asunto quedando
aprobado polo voto favorable dos dezasete membros presentes sendo este o seu número legal de
membros adoptándose o seguinte acordo:
Primeiro: Que pola Xunta de Goberno Local, como órgano con facultade para a aprobación das
correspondentes facturas do servizo, se acorde a dedución do importe de 28.546,83 € a partir da primeira
factura que corresponda aprobar.
ROGOS.- Non se formulan.
PREGUNTAS.- Polo Sr. Muiños Balea formúlase a seguinte: Cal é a situación actual das
actuacións en Combarro na zona da Canteira sobre a instalación de semáforo xa que se poderían
aproveitar as axudas que da a Deputación.
O Sr. Alcalde contesta que se fixeron algunhas actuacións pero de índole menor. Fixéronse
varias consultas á Xunta para autorización dun paso elevado ou restrinxir a velocidade, como unha zona
30 pero contestaron que non por competencias ao ser unha zona cun tránsito superior aos 5000
vehículos. Un paso de peón regulado con semáforos supón unha gran inversión así como buscar

alternativas para non crear máis saturación na zona, xa en todas aquelas onde hai un paso de peóns con
semáforo, as aglomeracións son importantes.
A Sra. Besada Lores di que as solucións estanse intentando buscar pero que non entenden o
cambio de criterio da Xunta xa que ata agora todas as actuacións realizadas na PO308 foron deles e
agora esta zona parece que ten que ser o Concello
INTERPELACIÓNS- Non se producen.
E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Alcalde levántase a sesión ás vinte horas e
quince minutos, da que se redacta a presente acta, de todo o que eu, Secretaria Xeral, dou fe.

