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ACTA N° 3/2010 
SESiÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO CELEBRADA O 25 DE MARZO DE 

2010 

ASUNTOS 

/.- PARTE RESOLUTIVA 

1.1.- ACTA ANTERIOR 
1.2.- PROXECTO DE MODIFICACiÓN SINGULAR N°. 21 DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ORDENACiÓN URBANA 
DO MUNICIPIO DE NIGRÁN, REFERIDA Á REGULACiÓN ALTURAS NAS EDIFICACIÓNS: TRÁMITE DE 
APROBACiÓN INICIAL 
1.3.- PROPOSTA DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TERRAZAS E DOUTRAS OCUPACIÓNS DE 
DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL 
1.4.- PROPOSTA CONTRARIA Á SUPRESiÓN DO SERVIZO GALEGO DE PROMOCiÓN DA IGUALDADE DO HOME 
E DA MULLER 
1.5.- ELECCiÓN DE xuíz DE PAZ TITULAR 
1.6.- PROPOSTA SOBRE O NOVO HOSPITAL DE VIGO 
1.7.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACiÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 
1.8.- MODIFICACiÓN DE CRÉDITO N.O 7/2010 MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE DE 
2.419,09 € 

11.- CONTROL DOS ÓRGANOS DE GOBERNO 

1I.1.-RESOLUCIÓNS DA ALCALDíA ESPECIAL REFERENCIA A SUBVENCIÓNS PARA SERVIZOS SOCIAIS 
11.2.- ROGOS E PREGUNTAS 

ASISTENTES: 
Grupos: 

- PSOE: 

- PSOE: 

- BNG' 

- PP: 

Alcalde-Presidente: 

- D. Efrén Juanes Rodríguez 

Concelleiros/as: 

- D. Juan Antonio González Pérez 
- Da. Purificación Leal Docampo 
- D. Juan José Hermida Lago 
- Da. Ma. Estela Pérez Pérez 
- D. Manuel Doldán Costas 
- D. Cándido Costas Fernández 

-D. David Giráldez Fernández 
- D. Xosé Lois Gutiérrez Soto 
- D. Anxo Valverde Pino 

- D. Alberto Valverde Pérez 
- D. Ignacio Vilas González 
- D. Miguel Villar Barros 
- Da. Ma. Dolores Presas Salgueiro 
- D. Alberto García Pazos 
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-UCNigrán: 

- D. Antonio Fernández Comesaña 
- Da. Ma. Rosario Valverde Díaz 

Interventor: D. Modesto Solla Sanz 
Secretario: D. Julio César Doallo Álvarez. 

Outros datos da sesión: 

- Data: Xoves, 25 de marzo de 2010 
- Lugar de celebración: Salón de Sesións da Casa Consistorial de Nigrán 
- Carácter da sesión: ordinaria. 
- Convocatoria: primeira. 
- Hora de comezo: 20:02. 
- Hora de remate: 23:14. 
- Número legal de membros da Corporación: 17 
- Número de membros asistentes no momento da constitución: 17 
- Número membros non asistentes: Ningún 

Incidencias: 

a) Alteracións no quórum de asistencia: Non se producen. 
b) Outras incidencias: Non se recollen. 
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Coas circunstancias sinaladas celebrouse, en acto público, a sesión plenaria á que se 
refire a presente acta, na que se trataron os asuntos que seguidamente se describen, respecto 
dos que se adoptaron os acordos que se fan constar: 

1.- PARTE RESOLUTIVA 

1.1.- ACTA ANTERIOR 

A acta que se somete á aprobación corresponde á sesión de data: 24 de febreiro de 
2010 

Preguntando o Sr. Presidente se algún membro da Corporación ten algo que obxectar 
á acta da sesión sinalada, distribuída coa convocatoria, intervén: 

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo UCN: Sinala que, a pesar da instalación dos novos 
equipos de son, falta a transcripción literal das deliberacións. 

Sometida á votación a acta da sesión do 24 de febreiro de 2010, queda aprobada por 
dez votos a favor dos concelleiros dos grupos PSOE e BNG e sete en contra, dos concelleiros 
dos grupos PP e UCN. 
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1.2.- PROXECTO DE MODIFICACiÓN SINGULAR N°. 21 DAS NORMAS SUBSIDIARIAS 
DE ORDENACiÓN URBANA DO MUNICIPIO DE NIGRÁN, REFERIDA Á REGULACiÓN 

ALTURAS NAS EDIFICACIÓNS: TRÁMITE DE APROBACiÓN INICIAL 

Expte. nO: 2009/028S 
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A Comisión Informativa de Urbanismo do 18 de marzo de 2010, formula ó Pleno a 
seguinte Proposta: 

Vista a proposta de Modificación singular n°. 21 das Normas subsidiarias de ordenación 
urbana do municipio de Nigrán, referida á regulación alturas nas edificacións 

Vista a decisión do 2 de xullo de 2009, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras -CMATI-), que resolve 
que non é necesario someter a Modificación á avaliación ambiental estratéxica prevista dentro 
do procedemento integrado de aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico. 

Visto, asimesmo, o informe previo do 25-01-2010, do Servizo de Urbanismo do 
Departamento Territorial de Pontevedra da CMATI e o informe sobre corrección de erros do 
1 de marzo de 2010, emitido poi a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da 
CMATI, así como o do Arquitecto municipal do 10-03-2010, unido coa documentación corrixida. 

Tendo en conta o sinalado, e os demais pormenores do expediente, proponse ó Pleno 
a adopción do seguinte ACORDO: 

PRIMEIRO.- Aprobar con carácter inicial a proposta de modificación das Normas Subsidiarias 
de Planeamento, referida á regulación alturas nas edificacións. 

SEGUNDO.- Seguir a tramitación do procedemento, sometendo o expediente a información 
pública durante dous meses, e incorporando os informes preceptivos. A vista do anterior o 
Pleno resolverá sobre a aprobación provisional. 

TERCEIRO.- Facultar ó Alcalde para realizar as actuación s que requira a execución do 
acordado. 

Deliberación.- Síntese das intervencións: 

D. Juan Antonio González Pérez, do grupo Socialista: Felicita ao departamento de urbanismo 
e ao Arquitecto polo traballo. Tamén á Xunta de Galicia e aos responsables directos da 
tramitación. Dá conta da memoria xustificativa na que se conteñen os motivos da modificación, 
así coma dos informes. Basicamente trátase de adaptar as normas ás esixencias da normativa 
técnica de edificación e ás propias da LOUGA. Finalmente le a proposta de aprobación inicial. 

D. Ignacio Vi/as González, do grupo Popular: Votarán a favor. Favorece a concesión das 
licencias. 
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D. Antonio Fernández Comesaña do grupo UCN: Noutros casos os técnicos municipais tamén 
traballaron, e alí non lIe recoñeceron ese traballo, rexeitando aquela proposta. Esas normas 
de rango superior aconsellan a adaptación, dada a antigüidade das NNSS. En todas as 
ordenanzas sóbese ao redor dun un metro. Nas Ordenanzas 6, 7 e 8, desaparece a segunda 
altura máxima de ata 8 metros, para fachadas distintas da principal. Pregunta cal é a razón 
desa supresión. Van apoiar a proposta. 

D. David Giráldez Fernández, do grupo BNG: O BNG vai a votar a favor. O que non comparte 
é a xustificación, porque as circunstancias xa se daban na anterior lexislatura, e as normas do 
hábitat vanse cambiar. Ademais estamos ás portas dun novo PXOM. 

Sr. González Pérez: Consultarán a pregunta do Sr. Fernández. 

Sr. Fernández Comesaña: A medición nas outras rasantes chama a atención que desapareza. 
É certo que a norma do hábitat vai cambiar. O que parece é que o BNG se reserva para máis 
adiante. 

Sr. Giráldez Fernández: O BNG está votando a favor. 

Votación e acordo.- Previa votación ordinaria, adoptouse o acordo que a seguir se fai constar: 

- Votos a favor e grupos que os emiten: 17; PSOE, BNG, PP e UCNigrán. 
- Votos en contra: Ningún. 
- Abstencións: Ningunha. 

Coa maioría sinalada, que representa a maioría absoluta legal, o Pleno do Con celia 
acorda aprobar nos seus propios termos a proposta da Comisión Informativa. 

1.3.- PROPOSTA DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TERRAZAS E 
DOUTRAS OCUPACIÓNS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL 

Expte. n.o: 201 0/01 OS 

A) Dictame. 

A Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 18 de marzo de 2010, formula ó Pleno 
a seguinte Proposta: 

A Lei 33/2003, do 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas, 
establece no seu artigo 84, de carácter básico segundo o expresado na Disposición Final 2. a 

deste texto normativo, que ninguén pode, sen título que o autorice, outorgado pola autoridade 
competente, ocupar bens de dominio público ou utilizalos en forma que exceda o dereito de 
uso que, no seu caso, corresponde a todos. 
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Mediante a presente Ordenanza detállanse aspectos do réxime normativo de diferentes 
formas de ocupación do dominio público municipal, relacionados coa prestación de servizos 
de hostelaría e outros tamén realizados de cara o público; materia á que o Concello debe 
presta rile unha especial atención, dada a súa vocación turística, recoñecida por acordo do 
Consello de Xunta de 22 de xullo de 2004 (DOG do 24 de agosto de 2004), que declarou a 
Nigrán municipio turístico galego. 

Polo anteriormente exposto e tendo en conta as determinacións que se conteñen na 
Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e demais disposicións 
aplicables, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora de terrazas e doutras 
ocupacións de dominio público municipal, coa seguintes modificacións: 

Artigo 3: engadir "paraventos". 
Artigo 8: no punto 4 engadir "e edificios" 
Artigo 9: no lugar de 15 de setembro poñer 30 de setembro. 
Artigo 18: Substituír 15 días naturais por "un mes" 

SEGUNDO.- Continuar o procedemento nos termos previstos na lexislación aplicable e, en 
consecuencia, someter o expediente a información pública e audiencia dos interesados polo 
prazo de trinta días, no que poderán presentarse reclamacións e suxestións, determinando 
que, no caso de que non se formulen, o presente acordo provisional quedará automaticamente 
elevado a definitivo, do que se deixará constancia mediante resolución da Presidencia. 

B) Emenda. 

Dos grupos municipais do BNG e PSdeG-PSOE 

No artigo 9 referido a horarios de funcionamento, modifícase todo o punto 1, que quedaría 
redactado da seguinte forma: 

1. Os titulares das autorizacións de terraza poderán desenvolver a súa actividade nas 
mesmas, como máximo, das 8:00 horas ata unha hora antes do horario oficial de peche do 
establecemento principal de hostalería. 

Deliberación.- Síntese das intervencións: 

Sr. Alcalde-Presidente: Hai unha emenda dos grupos de goberno. Dálle lectura. 

D. Juan Antonio González Pérez, do grupo Socialista: Xa se debería ter debatido antes. Os 
departamentos de Secretaría e Urbanismo traballaron na súa redacción. Ofrecerá máis 
seguridade para o sector. O goberno dispuxo da ordenanza no momento da convocatoria da 
Comisión Informativa. Os portavoces xuntáronse (excepto o de UCN, que non puido), e 
expuxeron as súas posturas. O BNG fixo aportacións concretas. Agora comeza a tramitación. 
Mentres uns traballan, outro fan demagoxia, e non aportan nada, como é o caso do Partido 
Popular. 
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D. David Giráldez Fernández, do grupo BNG: Trátase dunha aprobación inicial. Aclara as 
modificacións introducidas pola Comisión Informativa e os cambios no horario. 

D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Todos os grupos comparten esta necesidade. 
Sobre as críticas na prensa do PP, o goberno non rectificou. O PP abriulle os ollos. O PP falou 
co sector, cousa que o goberno non fixo. Os hostaleiros criticaron o horario, polos prexuízos 
que pode causarlles. As modificacións, que se propoñen non teñen informe do Secretario. O 
PP vaise abster se non deixan o asunto sobre a mesa e falan cos hostaleiros. 

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo UCN: Esta ordenanza non vai resolver os 
problemas existentes. Non é certo que a oposición non faga aportacións. O seu grupo non tivo 
información ata o día da Comisión Informativa. Ao sector afectado deixárono á marxe. Non se 
tratou de chegar a ningún consenso. Ese sector é un escaparate do Concello cara ao exterior. 
A ordenanza ven a agravar o problema. O horario é unha barbaridade. Non compararon con 
outros concellos. A nosa é arrevesada e vai complicar a situación. Non se teñen en conta as 
circunstancias dos locais que están funcionando, para os que debería haber un período 
transitorio. Esíxese a previa licencia de actividade. Mesturaron conceptos e cuestións estéticas. 
A xustificación do carácter desmontable, tamén pode ser problemática. Tamén inciden nas 
zonas de dominio privado. A renovación será anual con repetición da documentación. Na 
Disposición Transitoria prevese retirada no prazo de 2 meses, se non se obtén licencia. É moi 
rigorosa. Coa precipitación pódense cometer máis erros que beneficios. 

Sr. González Pérez: A colaboración do PP a través da prensa non é a aportación que se 
esperaba deles. UCN parece que prefire que non haxa regulación. 

Sr. Giráldez Fernández: Rectificouse nos horarios. Agora parece que hai outros 
inconvenientes. O goberno pode oír aos hostaleiros no prazo de información ao público. Outra 
cousa é que se queira a anarquía. UCN critica, pero non da solucións. A ordenanza é para 
regular. A existencia de licencia do establecemento é necesaria. Están abertas as demandas 
do sector. 

Sr. Valverde Pérez: Os horarios se se fixan son para cumprilos, non cabe a flexibilidade da que 
falou o Concelleiro por aL O PP traballou preocupándose do parecer do sector. Ao PP 
gustaríalle que se mellorase a regulación antes de aprobala. E que falen co sector. 

Sr. Fernández Comesaña: A retirada diaria das cadeiras non parece imprescindible. Con isto 
certifican a defunción do sector. A duración mínima tampouco ten sentido. A terraza segue 
tendo un horario restrictivo, debería ser o mesmo que o dos locais. Votarán en contra polos 
prexuízos para o sector. Hai moitos que non teñen licencia e seguen funcionando. 

Sr. Alcalde-Presidente: A oposición non quere que as cousas avancen. O peor que pode pasar 
é a inseguridade xurídica para o sector. Estase a potenciar o uso durante todo o ano. Recorda 
o que teñen que xustificar os solicitantes, que é para a súa salvagarda. Haberá un mes para 
que os hostaleiros aleguen. A oposición só quere aprazar a solución do conflicto. O goberno 
o último que quere é prexudicar ao sector. 



Concello 
de Nigrán 

7 

Votación da petición do grupo Popular de que o asunto quede sobre a Mesa (art. 92 do 
ROF).- Previa votación ordinaria, adoptouse o acordo que a seguir se fai constar: 

- Votos a favor e grupos que os emiten: 7; PP e UCNigrán. 
- Votos en contra e grupos que así se pronuncian: 10; PSOE e BNG. 
- Abstencións: Ningunha. 

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello rexeita a petición de que o asunto quede 
sobre a Mesa. 

Votación e acordo sobre o fondo do asunto.- Previa votación ordinaria, adoptouse o acordo 
que a seguir se fai constar: 

.. Votos a favor e grupos que os emiten: 10; PSOE e BNG. 
- Votos en contra e grupo que os emite: 2; UCNigrán. 
- Abstencións e grupo que así se pronuncia: 5; PP. 

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello, recollendo en parte o consignado na 
proposta da Comisión Informativa e incoporando a emenda formulada, acorda 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora de terrazas e doutras 
ocupacións de dominio público municipal, coas seguintes modificacións sobre a proposta 
técnica: 

Artigo 3. Onde di: " ... toldos, xardineiras ... "; pasa a dicir " ... toldos, paraventos, xardineiras ... ". 
Artigo 8, apartado 4. Onde di: " ... portais das fincas ... ; pasa a dicir: " ... portais das fincas e 
edificios ... " 
Artigo 9, apartado 1. Queda radactado así: "Os titulares das autorizacións de terraza poderán 
desenvolver a súa actividad e nas mesmas, como máximo, das 8:00 horas ata unha hora antes 
do horario oficial de peche do establecemento principal de hostalería". 
Artigo 18, apartado 1. Onde di: " ... periodo mínimo de 15 días naturais no caso das abertas ... " 
pasa a dicir: u ••• periodo mínimo dun mes no caso das abertas ... " 

SEGUNDO.- Continuar o procedemento nos termos previstos na lexislación aplicable e, en 
consecuencia, someter o expediente a información pública e audiencia dos interesados polo 
prazo de trinta días, no que poderán presentarse reclamacións e suxestións, determinando 
que, no caso de que non se formulen, o presente acordo provisional quedará automaticamente 
elevado a definitivo, do que se deixará constancia mediante resolución da Presidencia. 

1.4.- PROPOSTA CONTRARIA Á SUPRESiÓN DO SERVIZO GALEGO DE PROMOCiÓN 
DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER 

A Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 18 de marzo de 2010 acordou dictaminar 
favorablemente a seguinte moción dos grupos municipais socialista e BNG: 

"Son moitos os logros acadados nos últimos anos en materia de igualdade tanto a nivel 
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estatal como autonómico, nomeadamente en materia lexislativa. Nembargantes, son moitas 
as actuacións que restan por implementar, poi s unicamente lexislando non se pode acadar a 
igualdade real entre mulleres e homes. 

E moito o que queda por facer e moitos os mandatos legais autonómicos pendentes 
de cumprirse e desenrolarse. O actual goberno da Xunta de Galicia atópase nunha situación 
de parálise xeneralizada e, en particular, no que atinxe á igualdade. 

Pero, neste caso, non só estamos falando de inacción, de desidia e de falta de interese 
nas políticas de igualdade por parte do goberno da Xunta de Galicia, se non da aniquilación 
dun organismo consolidado na realización de políticas de igualdade, o Servizo Galego de 
Promoción da Igualdade do home e da muller. 

O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do home e da muller creouse no ano 91 
a través da aprobación da Lei 3/1991 de 14 de xaneiro. 

O obxectivo que marcaba a Lei 3/1991 de creación do Servicio Galego de Promoción 
da Igualdade do Home e da Muller era e é o de promover a igualdade de dereitos e a non 
discriminación entre homes e mulleres, a participación e integración das mulleres na vida 
social, cultural, económica e política de Galicia. A promoción da igualdade nun ámbito familiar, 
laboral e político. 

Para o vindeiro ano celebraríase o 20 aniversario da posta en marcha dun organismo 
autónomo na actualidade a adscrito á Secretaría Xeral da Igualdade da Presidencia da Xunta 
de Galicia segundo establece o Decreto 325/2009 do 18 de xuño. Este organismo conta 
ademais con outro órgano superior integrado por representantes de todas as Con selle rías do 
Goberno de Galicia xunto con cinco persoas de relevante prestixio no eido das ciencias sociais, 
económicas e xurídicas designadas polo Consello da Xunta. Entre as funcións do Consello do 
SGI atópase a de coordinar a actividade das distintas Consellerías dirixida a consecución dos 
obxectivos do SGI. 

Un órgano que, ata o de agora, ningunha forza política cuestionaba. Pero vimos de 
atoparnos con que na páxina web do SGI hai un Anteproxecto de Lei no que se propón, entre 
outras cousas, a supresión do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do home e da 
muller. 

Proponse a supresión dun órgano que, con máis intensidade nunhas ocasións e con 
menos noutras, se encargou de defender os dereitos da muller galega, de poñer en marcha 
numerosas campañas para sensibilizar a cidadanía e para loitar por acadar a igualdade do 
oportunidades entre as mulleres e os homes galegos. 

Non está de máis lembrar que entre as funcións deste órgano están: 
O estudio da situación da muller galega nos eidos legal, educativo, sanitario, social e 

cultural 

a) O estudio e seguimento da lexislación vixente naqueles aspectos que afecten 
ó principio de igualdade e elaborar propostas de modificacións de normas que o dificulten ou 
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b) A coordinación de todos os traballos e actividades que desenvolvan os 
distintos departamentos da Xunta en temas que afecten a situación da muller. 

e) Esixir o cumprimento da lexislación laboral no relativo á xornada de traballo, 
condicións laborais, prestacións sociais e igualdade de remuneración. 

A exposición de motivos da Lei 3/1991 recolle que este organismo debería existir 
mentres persistiran calquera tipo das situacións de discriminación que deron lugar a súa 
existencia. 

E segundo este anteproxecto de lei a supresión deste órgano, motívaa a austeridade. 

Dende os Grupos Municipais Socialista e BNG de Nigrán non compartimos que sexan 
as políticas de igualdade as que teñan que sufrir os recortes orzamentarios motivados pola 
austeridade; como xa aconteceo coa desaparición dos equipos comarcais de igualdade con 
sede nas Oficinas I+B. 

Así mesmo consideramos fundamental a pervivencia deste organismo porque seguen 
existindo as múltiples formas de discriminación que motivaron a súa creación, razón s que nos 
levan a presentar a seguinte proposición non de lei para o seu debate e adopción do seguinte 
ACORDO no Pleno da Corporación Municipal: 

- Instar a Xunta de Galicia para que non suprima o organismo autónomo Servizo Galego de 
Promoción da Igualdade do home e a muller 

- Instar a Xunta de Galicia para que amplíe os recursos destinados a traballar poi a promoción 
da igualdade entre homes e mulleres en tódolos eidos, e a eliminación de estereotipos 
sexistas." 

Deliberación.- Síntese das intervencións: 

Sr. Alcalde-Presidente: Resume a proposta. 

Da. Purificación Leal Oocampo, do grupo Socialista: Trátase de opoñerse á supresión do 
servizo autonómico. Le a moción. 

Da. María Dolores Presas Salgueiro, do grupo Popular: O que se debate non é unha 
proposición "non de lei", como di o texto. A exposición de motivos é un despropósito. Conten 
afirmacións que non se sosteñen. Foi un goberno do PP quen creou no seu día este servizo. 
As tarefas duplicáronse durante o bipartito. Agora suprímese un dos entes. A Secretaría Xeral 
de Igualdade asume as correspondentes funcións. Os traballadores tamén se manteñen. O 
orzamento non diminúe. Non é certo que sexan as mulleres as que paguen a crise. Votarán 
en contra. 

O. Antonio Fernández Comesaña do grupo UCN: Son mocións tipo dos partidos, que se 
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escapan da competencia municipal. O fin é máis de tipo propagandístico. Os criterios de aforro 
tamén son importantes. UCN absterase por ser un debate alleo. 

D. Xosé Lois Gutierrez Soto, do grupo BNG: O PP está actuando á defensiva, amparando a 
actuación da Xunta. Esta supresión non suporá aforro. O Concello tamén pode opinar sobre 
política de igualdade. 

Sra. Leal Docampo: A ela si lIe interesa a igualdade. Hai que ter conciencia da desigualdade 
no noso Concello. Incluso nas actitudes dos máis novoso Si é necesario defender a igualdade. 
E sobre todo na educación, incluídos os centros "Quérote". O modelo imperante é sexista. Non 
se dan as circunstancias para esta supresión. 

Sra. Presas Salgueiro: Séguese defendendo á muller. Basta ler a exposición de motivos da 
norma. So cambia a xestión. 

Sr. Fernández Comesaña: Hai outros foros nos que este debate é máis axeitado, sen sacarlle 
importancia a este tema, nin desprezar o traballo da Concelleira Delegada. UCN absterase. 

Sr. Alcalde-Presidente: O problema non é de competencia, é un problema co que hai que 
sensibilizarse. 

Sr. Gutierrez Soto: Os concellos si teñen voz, tamén a través da FEGAMP. Aínda non se 
acadou o obxectivo. 

Votación e acordo.- Previa votación ordinaria, adoptouse o acordo que a seguir se fai 
constar: 

- Votos a favor e grupos que os emiten: 10; PSOE e BNG. 
- Votos en contra e grupo que os emite: 5; PP. 
- Abstencións e grupo que así se pronuncia: 2; UCNigrán. 

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello acorda aprobar a proposta da Comisión 
Informativa nos seus propios termos. 

1.5.- ELECCiÓN DE xuíz DE PAZ TITULAR 

2009/091 s 

A Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 18 de marzo de 2010, formula ó Pleno 
a seguinte Proposta: 

Vista a comunicación da Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, así como as previsións da Lei Orgánica do Poder Xudicial, sobre a elección de Xuíz 
de Paz titular. 
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Tendo en conta que se deu publicidade á convocatoria no Boletín oficial da provincia 
de 10 de febreiro de 2010 e, ademais, no Xulgado de Paz, no Xulgado Decano de Vigo e no 
Taboleiro de Anuncios do Concello. 

Vista a relación de candidatos integrada por: 

D. Eladio Alonso González 
D. Teodoro de la Peña Barbosa 

Proponse ó Pleno que se proceda, por maioría absoluta, á elección do Xuíz de Paz 
titular. 

Deliberación.- Síntese das intervencións: 

Sr. Alea/de-Presidente: Le a proposta. 

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo VCN: Un dos requisitos era a aportación da 
documentación. Tampouco se certifica o número de candidatos. 

Sr. Secretario Xera/: Aclara cuestión de trámite. 

Votación.- Estando presentes os dezasete membros que compoñen a Corporación, e realizada 
votación secreta mediante papeleta, obtívose o seguinte resultado: 

D. Eladio Alonso González 
D. Teodoro de la Peña Barbosa 

Votos en branco 

7 (sete) votos 
5 (cinco) votos 

5 (cinco). 

En consecuencia ningún dos candidatos obtén a maioría absoluta requirida para a 
elección de Xuíz de Paz. 

1.6.- PROPOSTA SOBRE O NOVO HOSPITAL DE VIGO 

A Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 18 de marzo de 2010, previa declaración 
de urxencia, acordou dictaminar favorablemente a seguinte moción dos grupos Municipais do 
BNG e Socialista. 

"A atención hospitalaria para os máis de 600.000 habitantes que viven na Área Sanitaria 
de Vigo comezou a ser deficitaria nos anos 80 cando, coa inauguración do Hospital do 
Meixoeiro, constatouse que este xa era insuficiente para atender a toda a poboación que non 
podía ser atendida no Hospital Xeral. 

Dende entón os partidos políticos, sindicatos, asociacións veciñais e colectivos 
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integrados na Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública iniciaron a demanda dun Novo 
Gran Hospital para a Área Sanitaria de Vigo, que rematase coa dispersión da atención en catro 
centros (un deles privado) con recursos insuficientes e que non daban resposta ás 
necesidades da poboación dunha das zonas máis puxantes tanto social como economicamente 
de toda Galicia. 

Despois de moitos avatares o anterior goberno da Xunta de Galicia deu os pasos 
necesarios para dar satisfacción a esa demanda de toda a cidadanía e asumiu a construcción 
do Novo Hospital, realizándose o proxecto arquitectónico e consensuando con todos os 
colectivos e profesionais un plan funcional para a posta en marcha do Novo Gran Hospital. 

Esta nova infraestructura sanitaria ía contar con 1.465 camas, o que permitía atender 
a toda a poboación da área, incorporaba recursos de alta tecnoloxía sanitaria como centro 
investigador e ía a ser centro de referencia para patoloxías como o cancro. Este hospital 
evidentemente era público e os cartos para o seu financiamento estaban na Sociedade Publica 
de Investimentos (SPI). 

Coa chegada do Partido Popular ao goberno da Xunta de Galicia, todo o acordado 
queda en entredito e envolto nun mar de dúbidas que nin a Conselleira de Sanidade nin o 
presidente da Xunta son quen de aclarar dunha vez por todos á cidadanía. 

Fálase de financiamento e xestións privadas, de reducción de camas, de modelo 
multihospital, de varias portas de urxencias, de manter concerto singular con POVISA, pero en 
ningún momento se fala de Hospital de referencia, con altas prestacións, onde sexa atendida 
toda a poboación da Área Sanitaria de Vigo. 

Por isto, os Grupos Municipais do BNG e Socialista propoñen ao Pleno da Corporación 
Municipal a adopción do seguinte ACORDO: 

1.- Instar a Xunta de Galicia que a financiación e a xestión do novo Hospital de Vigo sexan 
totalmente públicas. 

2.- Que se manteña o mesmo número de camas, equipamentos tecnolóxicos e servizos de 
referencia que tiña previsto o anterior goberno da Xunta de Galicia, para atender a toda a 
poboación da Área Sanitaria de Vigo. 

3.- Que o Novo Hospital estea dotado de todos os servizos mantendo o seu carácter 
estratéxico e a dotación prevista para a unidade de investigación. 

4.- Que se manteña o carácter estratéxico do Hospital do Meixoeiro como hospital oncolóxico 
de referencia para todo o sur de Galicia. 

5.- Instar á Xunta de Galicia a existencia dunha porta única para todas as urxencias que 
garanta a mesma calidade asistencial a todas as persoas e que acabe coa desigualdade que 
soportan actualmente na Área de Vigo os ciudadáns de Coia, Val Miñor, Cangas e Moaña." 



Concello 
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Deliberación.- Síntese das intervencións: 
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D. Xosé Lois Gutierrez Soto, do grupo BNG: Le a moción. Redúcese o número de camas. As 
urxencias están compartidas con POVISA. O orzamento inicial encarécese. O PP trae a 
colación as experiencias de Madrid e Valencia. Isto supón máis gasto e menos calidade. O 
beneficio é para a empresa privada. 

D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Non se pode basear a política no medo da xente. 
O bipartito da Xunta non serviu máis que para facer maquetas e presentacións. O modelo de 
concesión é para servizos non sanitarios. Con esta alternativa poranse en marcha antes. Hai 
comunidades que non son do PP, que tamén o incorporan. Non hai tal privatización, o xestor 
sanitario será o SERGAS. O propio goberno Estatal tamén utiliza este sistema para o AVE. 

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo UCN: A cuestión non é para instrumentalizar. É 
certo que nos últimos catro anos so houbo proxectos. So se trata de construir un hospital, e 
non de privatizar. Absteranse porque isto é para debater no Parlamento. 

Sr. Gutierrez Soto: No campo das mentiras hai moito que falar. A xestión privada pode ser a 
porta de atrás para favorecer determinadas formas de actuar. Trátase de non perder dereitos 
adquiridos. A UCN dille que si podemos opinar sobre a nosa asistencia sanitaria. 

Sr. Valverde Pérez: Tratan de poñer á xente en contra. Cando pasaron polo goberno e non 
fixeron o que debían. A xestión será pública no aspecto sanitario, e os prazos breves. A lei da 
saúde de Galicia permite participación cidadá. Aquí non temos idea do que vai pasar 
realmente. 

Sr. Fernández Comesaña: O tema non debe ser politizado. O importante é que o hospital se 
faga. Que a xestión non sanitaria sexa privada, non parece que sexa o problema. 

Sr. Gutierrez Soto: A posesión da verdade non é patrimonio do PP. O BNG está pola defensa 
do público. 

Da. Purificación Leal Docampo, do grupo Socialista: O número de camas ten que ver coa 
calidade. A menos camas, menos calidade. Incluso que o aparcamento sexa de xestión privada 
non beneficia aos cidadáns. 

Votación e acordo.- Previa votación ordinaria, adoptouse o acordo que a seguir se fai 
constar: 

- Votos a favor e grupos que os emiten: 10; PSOE e BNG. 
- Votos en contra e grupo que os emite: 5; PP. 
- Abstencións e grupo que así se pronuncia: 2; UCNigrán. 

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello acorda aprobar a proposta da Comisión 
Informativa nos seu s propios termos. 
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1.7.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POlA PRESTACiÓN DO SERVIZO 
DE AXUDA NO FOGAR 

A Comisión Informativa de Especial de Contas, con data 18 de marzo de 2010, por 
maioría informa favorablemente o expediente da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola 
prestación do servizo de axuda no fogar, ca seguinte proposta da Alcaldía: 

Visto o expediente administrativo correspondente á ordenanza fiscal reguladora da taxa 
pola prestación do servizo de axuda no fogar. 

Ao abeiro do establecido nos artigos 15 ao 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este 
Alcalde proponlle ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Establecer, ordenar e aprobar a seguinte ordenanza fiscal reguladora da taxa pola 
prestación do servizo de axuda no fogar: 

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar 

Artigo 1.- Fundamento e natureza. 

Ao abeiro do establecido nos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española de 28 de 
decembro de 1978, 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, así 
como nos artigos 15, 20 e 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa 
pola prestación do servizo de axuda no fogar. 

Artigo 2.- Feito impoñible. 

Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de axuda no fogar consonte 
ao establecido na Lei 4/1993 de 14 de abril, de servizos sociais, e na Orde do 22 de xaneiro 
de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar. 

Artigo 3. - Suxeitos pasivos. 

Son suxeitos pasivos, obrigados ao pago da taxa, as persoas usuarias en alta no 
servizo de axuda no fogar, ou, se é o caso os seus representantes legais. 

Artigo 4.- Exencións e bonificacións. 

Agás o disposto en normas con rango de lei ou en tratados internacionais, non se 
concederá nengunha exención nen bonificación na exacción desta taxa. 

Artigo 5.- Cuota tributaria. 

1. Os custos do servizo establécense en 15,50 euros/hora. 
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2. A cuota tributaria está determinada polo resultado de multiplicar o número de horas de 
prestación do servizo pola tarifa/hora que corresponda en función dunha porcentaxe sobre o 
indicador de rendas de efectos múltiples (Iprem), segundo o establecido na Orde de 22 de 
xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, e de conformidade coa 
seguinte escala: 

Ingresos Iprem % Tarifa hora 

Até 0100 % 0,00 0,00 Euros 
Entre o 101 % e o 200 % 10,00 1,55 Euros 
Entre o 201 % e o 300 % 15,00 2,33 Euros 
Entre o 301 % e 0400 % 21,00 3,26 Euros 
Entre o 401 % e o 500 % 28,00 4,34 Euros 
Máis do 500 % 61,00 9,46 Euros 

Artigo 6.- Devengo, período impositivo, liquidación e pago. 

1. A taxa devéngase desde o momento no que se notifique ao usuario a súa inclusión no 
servizo, estando determinada a súa contía en función das horas asignadas en cada mes. 
2. O período impositivo coincidirá co mes natural e a cuota terá carácter irreducible. 
3. Cada usuario (ou, se é o caso, o seu representante legal) está obrigado a depositar 
previamente o importe total mensual da taxa en contas municipais nas entidades bancarias 
que designe o Concello, poidendo domiciliar o pago da taxa sen efectuar o depósito previo; 
domiciliación que autorizará o beneficiario (ou o seu representante legal) no momento da 
concesión do servizo e antes do seu comezo. 
4. Os servizos sociais do Concello remitirán á recadación, dentro dos cinco días do mes 
seguinte á prestación do servizo, relación mensual de usuarios con especificación completa 
dos seus datos fiscais, número de horas de prestación do servizo, tarifa/hora, importe total a 
pagar por usuario, e documentos de domiciliación bancaria. 
5. Mensualmente emitiranse as correspondentes liquidacións tributarias procedéndose ao seu 
cobro por domiciliación; agás nos supostos de depósito previo obrigatorio. 
6. Os usuarios están obrigados a comunicar por escrito os cambios producidos na súa 
situación persoal, social, familiar, económica, e patrimonial que incidan na prestación do 
servizo no prazo de 5 días desde que se produzan; debendo comunicar tamén por escrito a 
súa baixa ou suspensión voluntaria do servizo cun mínimo de 15 días de antelación, en caso 
contrario esixirase o pago total da taxa. 
7. A falta de pago de dúas cuotas mensuais consecutivas, ou de tres discontinuas nun período 
dun ano con levará a interrupción do servizo. A existencia de dúas ou máis interrupcións 
con levará a supresión do servizo. 

Artigo 7.-lnfraccións e sanciÓns. 

Aplicarase o establecido na Lei xeral tributaria en todo o referido á calificación de 
infraccións tributarias así como ás sancións que en cada caso correspondan. 

Artigo 8. - Entrada en vigor. 
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Esta ordenanza fiscal, que derroga calquera outra fiscal anterior referida ao servizo de 
axuda no fogar, entrará en vigor, e comezará a aplicarse, o día seguinte ao da súa publicación 
no Boletín oficial da provincia de Pontevedra; permanecendo en vigor até a súa modificación 
ou derrogación expresa. 

Segundo.- Expoñer ao público, durante trinta días hábiles, o correspondente expediente 
administrativo mediante anuncio no Boletín oficial da provincia de Pontevedra, nun dos xornais 
de maior difusión na provincia e no taboleiro de anuncios do Concello. 

Se durante o período de exposición ao público existiran reclamacións o Concello Pleno 
resolverá as mesmas e aprobará definitivamente, no seu caso, a ordenanza fiscal; se non foran 
presentadas reclamacións durante o período de exposición ao público entenderase elevado 
a definitivo o acordo de aprobación provisorio sen necesidade de novo acordo expreso en tal 
sentido. 

Deliberación.- Síntese das intervencións: 

D. Juan Antonio González Pérez, do grupo Socialista: Explica os antecedentes. A Comunidade 
Autónoma esixe o copago, o que altera a vontade inicialmente expresada pola Corporación. 
Preséntase no tramo máis baixo dos posibles. 

D. Alberto García Pazos, do grupo Popular: A favor da proposta. 

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo UCN: Outro exemplo da improvisación do Goberno. 
Primeiro presenta a máis cara de Galicia, que non foi adiante. Agora corríxese a proposta, 
aínda así reduce nun 30% a pretensión inicial. Non é progresista, porque nas rendas elevadas 
non se incrementa a porcentaxe. Anuncia a abstención. 

D. David Giráldez Fernández, do grupo BNG: Non se recoñece polos demais grupos o erro de 
non querer aprobar nada, en contra do que propuña o BNG. As normas que obrigan a ter a 
ordenanza están aí, xa as había cando se tomou a anterior decisión. Optouse pola demagoxia. 
As escalas que marca a lei como mínimas son as que se acollen aquí. O BNG votará a favor. 
Se hai alegación s verá o que decide na aprobación definitiva. Queda o tema da ordenanza non 
fiscal, que regula o servizo, que debe coordinarse con esta. 

Sr. García Pazos: O BNG estivo máis acertado no Pleno anterior. Noutros casos non será así. 

Sr. Fernández Comesaña: A máis nivel de renda maior contribución. Parece razoable. Xa 
dixeron que falta tamén a ordenanza non fiscal. Absteranse. 

Sr. Giráldez Fernández: As escalas axústanse estrictamente aos mínimos. O prezo é 
estimativo, a expensas do proceso de selección do contratista. 

Votación e acordo.- Previa votación ordinaria, adoptouse o acordo que a seguir se fai 
constar: 



Concello 
de Nigrán 

- Votos a favor e grupos que os emiten: 15; PSOE, BNG e PP. 
- Votos en contra: Ningún. 
- Abstencións e grupo que así se pronuncia: 2; UCNigrán. 
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Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello acorda aprobar a proposta nos seus propios 
termos. 

1.8.- MODIFICACiÓN DE CRÉDITO N.o 7/2010 MEDIANTE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE DE 2.419,09 € 

A Comisión Informativa de Especial de Contas, con data 18 de marzo de 2010, por 
maioría informa favorablemente o expediente da modificación de crédito numo 7/2010 
mediante créditos extraordinarios por importe de 2.419,09 €, ca seguinte proposta da Alcaldía: 

Tendo en conta a necesidade de adquirir no prazo máis breve posible dúas canastas 
de baloncesto, con fundas, para poder continuar coas clases de baloncesto nas escolas 
deportivas municipais, así como coa competición federada. 

Tendo en conta que no estado de gastos do orzamento prorrogado deste Concello para 
o ano 2010 carécese de crédito adecuado, dispoñible e en con tía suficiente para poder mercar 
as canastas e as fundas citadas. 

Visto o establecido no artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e nos artigos 35 
e 37 do Real Decreto 500/1990 do 20 de abril, así como na base de execución 6a do 
orza mento do Concello de Nigrán para o ano 2009, actualmente prorrogado. 

Esta Alcaldía, proponlle ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Aprobar o expediente administrativo de modificación de crédito 7/10 mediante créditos 
extraordinarios por importe de 2.419,09 euros no orzamento prorrogado do Concello de Nigrán 
para o ano 2010; o importe citado destinarase integramente á adquisición de canastas de 
baloncesto con fundas (partida 1045262300 do estado de gastos), financiándose o expediente 
mediante unha baixa de crédito, por importe de 2.419,09 euros do crédito destinado a 
conservación de maquinaria, instalacións e utillaxe de deportes (partida 1045221300 do estado 
de gastos). 

Deliberación.- Síntese das intervencións: 

D. Xosé Lois Gutierrez Soto, do grupo BNG: Explica a proposta. As actuais canastras eran 
prestadas. Os equipos que ternos necesítanas. 

D. Alberto García Pazos, do grupo Popular: Absteranse. O problema é a falta de orzamento 
para este exercicio. 
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D. Antonio Fernández Comesaña do grupo VCN: Absteranse. Tamén o frxeron na tramitación 
do orza mento último. Tampouco está aprobado o deste ano. Pregunta para cando estará. 

Sr. Gutierrez Soto: Agradece ao Colexio de Panxón o préstamo das canastras. 

Sr. Alcalde-Presidente: Para traer o orzamento, primeiro hai que encaixar os números. 

Votación e acordo.- Previa votación ordinaria, adoptouse o acordo que a seguir se fai 
constar: 

- Votos a favor e grupos que os emiten: 10; PSOE e BNG. 
- Votos en contra: Ningún. 
- Abstencións e grupos que así se pronuncian: 7; PP e UCNigrán. 

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello acorda aprobar a proposta nos seus propios 
termos. 

11.- CONTROL DOS ÓRGANOS DE GOBERNO 

11.1.- RESOLUCIÓNS DA ALCALDíA ESPECIAL REFERENCIA A SUBVENCIÓNS 
PARA SERVIZOS SOCIAIS. 

Ós efectos do previsto no arto 42 do Regulamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais, sinálase que dende a convocatoria da sesión estivo a 
disposición dos Sres. Concelleiros copia dos Decretos da Alcaldía dictados entre o 1 de 
febreiro de 2010 e o 26 de febreiro de 2010, ambos incluídos. 

En especial o pleno toma razón do seguinte Decreto do 11 de marzo de 2010, que se 
transcribe: 

SUBVENCIÓNS PARA SERVIZOS SOCIAIS 

Vista a orde da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, do 19.02.10, publicada no DOG 
num.40, do 1 de marzo de 2010, poi a que se regulan axudas para a prestación de Servicios Sociais 
polas Corporacións Locais para o ano 2010. 

Esta Alcaldía-Presidencia, RESOLVE: 

PRIMEIRO.- Solicitar da Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e Benestar, unha subvención de 
252.198.16 euros 

- Programa de Servizos sociais de 
atención primaria (2 Traballadoras Sociais) 31.605,46 euros 

- Programa de Educación Familiar 15.056,26 euros 
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- Programa de Aux. Admtva. 

- Programa de Mantemento: 

- Programa de Axuda a Domicilio: 
· Prestacións básicas 
· Persoas dependentes 

- Programa de Xestión de programas 

· Emerxencica social ........ .......... .......... . 
· Dinamización Maiores .. .. ........ .. .......... . 

12.661,65 euros. 

1.000,00 euros 

34.257,76 euros. 
145.055,23 euros 

6.010,12 euros 
6.551,68 euros 
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Os programas de Axuda a Domicilio e gastos de persoal ( dous traballadoras sociais, unha educadora 
familiar e unha auxiliar administrativa) son prórroga, e a prestación de servizos continua 
desenvolvéndose nas mesmas condicións do ano anterior. 

SEGUNDO.- Compromiso de cofinanciar o mantemento e desenvolvemento dos servizos sociais 
comunitarios de titularidade municipal, cunha achega municipal de 162.103,05€ 

TERCEIRO.- Dar conta ó Pleno. 

11.2- ROGOS E PREGUNTAS 

1.- Da. María Dolores Presas Salgueiro, do grupo Popular: 

1.1. Queriamos saber como está lo del TDT, si tomaron medidas para agilizar la 
cobertura de todo el municipio. 

Sr. Alcalde-Presidente: Hoy me comunicaron que el día 2 se produce el apagón 
analógico en Nigrán. Estamos en el ámbito de Domaio. Queda por colocar un último 
equipo, que lo va a colocar la Consellería entre el próximo lunes y martes, para dar 
cobertura a gran parte de Camos, que era una de las zonas más conflictivas. Priegue 
está solucionado, según me dice la Xunta, porel repetidor que ponen en Vigo. Calculan 
que en Nigrán va a haber un 98% de cobertura. Algún problema individual habrá, pero 
espero que ámbitos importantes no. 

1.2. Al Sr. Doldán: Hace tiempo que habíamos hecho un ruego para ver si podían 
arreglar lo de la subida a Priegue, a la altura de los Abetos, de poner un semáforo, algo que 
regulase la velocidad, para evitar accidentes. Nos comentó la última vez, hace unos meses, 
que había venido alguien a verlo y que se iban a tomar medidas. 

D. Manuel Doldán Costas, concelleiro Delegado: En ese sentido no tuvimos respuesta, 
intentaremos otra vez, porque sí habían estado aquí hablando con nosotros, e hicimos 
un recorrido por toda la zona, porque creemos que aparte hay los giros en la subida de 
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Monte Alto, e intentar un arreglo para que las marquesinas de los autobuses pudieran 
retirarse de la calzada. Esperamos que nos contesten y si no lo volveremos a intentar. 

Sra. Presas Salgueiro: Es importante de cara a que se enfoque para el verano, que es 
cuando hay mayor número de coches. 

Sr. Alcalde-Presidente: Yo invitaría incluso al Partido Popular y a la concejala, que está 
preocupada por este tema, para que en el próximo Pleno podamos aprobar una 
moción, para instar, en este caso al gobierno de Galicia, que es el competente, 
aprobada por todos, que sería más efectiva que una comunicación solo del concejala 
del Alcalde. 

1.3. El paseo de Panxón, estamos ya encima de la semana santa, hay bombillas que 
faltan, hay brazos de farola mal. Que se adecenten un poco y que se repongan las bombillas. 

D. David Giráldez Fernández, Tenente de Alcalde: O que se vai facer, non é posible 
repor as farolas fernandinas estas, con tres brazos, é algo que xa fixo o anterior 
goberno, algo positivo haberá que recoñecerlle a Antonio tamén, que é suprimir dous 
brazos; e en vez de tres bombillas de 100, unha soa de 150 facendo un disco, e 
aproveitar os brazos vellos para facer o mínimo custe. 

1.4. Algunos vecinos se están quejando de que hay sobretensión o falta de tensión en 
algunas zonas, que provoca que se les estropeen los electrodomésticos. Más que nada es un 
ruego para que indaguen con FENOSA si es algo puntual o es algo que está mal. 

Sr. Alcalde-Presidente: Con respecto a eso, ayer tuve una visita muy grata, que fue la 
del Jefe Territorial de la Consellería de Industria, y lo que me dice es que cuando haya 
un problema de estos con FENOSA, bajadas de tensión sobre todo, que le remitamos 
un escrito, si puede ser firmado por los vecinos afectados, mejor, porque ellos se 
dirigen a FENOSA con la exigencia de que lo solucionen con carácter inmediato. O sea 
que también invito a la labor política del Partido Popular, que nosotros lo remitimos, 
pero si nos traéis las firmas, o nos decís cuales son, y vamos nosotros, con esa 
petición de los vecinos remitida al Jefe Territorial de la Consellería de Industria, ellos 
mismos instan a FENOSA de inmediato. 

1.5. Desde que yo estoy aquí como concejala, el baño de las mujeres no tiene luz. De 
día hay ventanas y no hay problema, pero de noche, sí. 

Sr. Alcalde-Presidente: También hace quince días que no hay luz en el baño de la 
Alcaldía. 

2.- D. Antonio Fernández Comesaña do grupo UCN: 

2.1. ¿Qué pasou cos aseos que estaban colocados no aparcamento da Ramallosa? 
Se retiraron os anteriores, que eran de madeira, e se colocou un que permanece pechado ¿Cal 
foi a razón porque se retirou? 

D. Juan Antonio González Pérez, Concel/eiro Delegado: Tíñamos un aluguer duns 
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aseos por unha cantidade que críamos excesiva, se retiraron, se puxo este de maneira 
provisional. O certo é que leva máis dun mes, pero esperamos acabar pondo uns aseos 
suficientemente decentes alí. 

Sr. Fernández Comesaña: O teñen pechado para que non entre ninguén. 

Sr. González Pérez: Está para dar servizo aos taxistas, porque a xente que pasea por 
alí teñen os aseos do Centro da Terceira Idade, porque é un centro público. O que se 
quixo facer con ese baño foi unha solución intermedia para os taxistas. Se está 
traballando para que ese aluguer de catrocentos e pico de euros que nos custaba, que 
levamos seis ou sete anos pagando ese aluguer ... Foi unha xestión de Antonio, por iso 
el a defende. 

Sr. Fernández Comesaña: Non se tire da moto, o que está dicindo é rematadamente 
falso. Se non sabe cálese e non diga mentiras. Foi contratado polo Partido Popular en 
febreiro de 2007. Vostede non se entera. Unha torpeza pola súa parte como 
Concelleiro de Facenda, pagar un alquiler que hoxe xa estaba amortizado. Ese e 
moitos máis. Non veña a bota rile a culpa aos demais. Vostede é responsable, porque 
leva case tres anos e puido cancelar ese alquiler. 

Sr. González Pérez: Se está buscando una solución que non sexa pagar catrocentos 
e pico euros, como contratou non sei quen, pero antes de que chegáramos nós. 

Sr. Fernández Comesaña: Eu creo que o Centro da Terceira Idade tiña o compromiso 
da limpeza daqueles baños, non sei se estaba cumprindo. 

Sr. González Pérez: Pero a concesión do Centro da Terceira Idade tamén foi medio 
racanosa. Tampouco dependeu de nós. Acaba este ano, non hai problema. 

2.2. Ao Sr. Doldán: Recentemente os sindicatos denunciaron na prensa certas 
carencias na Policía Local, sobre todo o deterioro dos seus vehículos, falta de reparacións, etc. 
¿Qué hai de certo nesas denuncias, e de ser certo, que medidas se adoptaron? 

D. Manuel Doldán Costas, concel/eiro Delegado: O que pon a prensa é 
responsabilidade de quen o puxo na prensa. A xefatura sabeo, tiveron unha orde de 
reparar os vehículos que estiveran deteriorados, todos, con todas as medidas de 
seguridade. Que pidan vehículos, que estes teñen moitos quilómetros, esa é unha 
petición que considero xusta, que se estudiará cando se lIe pode dotar de vehículos. 
A reivindicación xustísima, pero veremos cando se lIes poden dar. 

Sr. Alcalde-Presidente: Algúns vehículos da Policía non están no mellor estado posible, 
non só polos anos, senón polos quilómetros que teñen. Se están traballando na 
posibilidade de un vehículo pedilo á Consellería de Presidencia, e explorar a 
posibilidade, xa estamos pedindo orzamentos, de renting. 

Sr. Fernández Comesaña: Estaba entendendo polas explicacións do Sr. Doldán que 
era falso o que se había denunciado. Agora o Alcalde recoñece que non están dando 
a mellor imaxe. É bastante lamentable que saíra ao coñecemento público. ¿Se 
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repararon os que estaban mal ou todavía non? 

Sr. Doldán Costas: Teñen orde de reparalos. Creo que están reparados. Estase 
buscando a posibilidade de poder dotalos dalgún coche con mellores condicións, pero 
como inseguridade, nunca, e non dixen que mentiran, dixéchelo ti, teñen orde de 
reparalos. Cando se lIes poida dotar de vehículos, que é necesario, buscaremos a 
posibilidade para encaixalo. 

Sr. Fernández Comesaña: Eu a pregunta era no sentido de que se vostede da a orde 
e logo non fiscaliza que se cumpra, ou vostede non pinta nada ou non ten autoridade 
ningunha, porque se vostede da orde e logo non se fai, xa me dirá de que sirve esa 
orde. Se hai unha denuncia se demostra que non se fixo nada. Vostede deu a orde e 
posiblemente non sirva de nada. 

2.3. Tamén denunciaran que estaban sen cobrarcertos servicios realizados pola Policía 
Local, en concreto pola festa de San Xoán. ¿Pode dicir vostede ou o concelleiro de Facenda 
se se liquidaron débedas atrasadas? 

Sr. Alcalde-Presidente: Se non cobraron o que se lIes debe, ben é certo que se lIe 
debe, foi por falta de consignación no orzamento naquel momento. Parte dese gasto 
virá aquí, se é posible, no próximo Pleno, porque hai que facer un recoñecemento 
extraxudicial de crédito. Hai que facelo así, non se pode pagar se as partidas están 
agotadas, hai que recoñecer ese crédito e paga rile o que se lIe debe. 

Sr. Fernández Comesaña: Non me fale de vontade, porque levan case un ano 
esperando, e se houbera vontade, puideron traer aquí o tema como trouxeron o das 
canastas. Se o persoal non é para vostede unha prioridade, así nos vaL 

2.4. Recentemente a Xunta, parece ser que se adxudicaron as obras no porto de 
Panxón. Nos gustaría saber se vostede ten coñecemento de que as obras van a dar comezo 
de forma inmediata ou se van a quedar para despois do verán. De ser así, ¿qué xestións ten 
feito vostede para evitar que de producirse de forma inmediata, o prexuízo para o sector poida 
ser grave? E se fixo algunha xestión para buscar un momento máis oportuno e que non teña 
prexuízo para o sector hostaleiro. 

Sr. Alcalde-Presidente: Claro que fixen a xestión, e teño un contacto bastante habitual, 
porque estaba preocupado pola propia adxudicación. Que estea adxudicado xa me da 
tranquilidade, e neste caso o Presidente de Portos, a decisión que ten é pactada e 
coordinada con este Alcalde: facer o proxecto en dúas fases. A primeira fase sería 
habilitar dúas rotondas de entrada e saída dos vehículos antes do verán, e deixar o 
groso da obra para o mes de setembro. Esa é a intención. 

Sr. Fernández Comesaña: O tema é delicado. Xa este ano se cometeu o erro de facer 
obras do Plan E en zonas que xa todos dixemos. Eu creo que habería que reunir ao 
sector e escoitar a súa opinión e consensuar con eles o momento máis conveniente 
para facelo. O mes de setembro sería o ideal, porque empezar a romper e deixar aquilo 
empantanado, posiblemente sexa máis prexuízo que beneficio. 



Concello 
de Nigrán 

23 

Sr. Alcalde-Presidente: Vostede sabe que unha vez adxudicadas teñen un prazo para 
iniciarse. Despois por razóns, se pode parar. As obras haberá que empezalas antes do 
verán, suspende las e volver no mes de setembro. 

D. David Giráldez Fernández, Tenente de Alcalde: Eu quero facer tamén unha 
reclamación, que a Xunta nos mande o proxecto reformado. 

Sr. Fernández Comesaña: Me imaxino que o proxecto será similar ao que inicialmente 
se plantexaba. Sería interesante dispor aquí dun exemplar. 

2.5. Sr Hermida: o pasado día 23 se produce un vertido no río procedente da 
depuradora, ¿ten vostede coñecemento deste vertido? ¿Qué medidas se adoptaron para que 
non volva a repetirse? 

D. Juan Hermida Lago, Concelleiro Delegado: Téñolle que responder por escrito cando 
me informen os técnicos municipais. 

Sr. Fernández Comesaña: Se están producindo con certa frecuencia, concretamente 
o día 23 ás 12 da mañá había unhas manchas importantes. Non sei se lIe avisaron á 
Policía. Eu tiven información a toro pasado, de que era un olor bastante forte que 
procedía da depuradora. Creo que se están producindo á noitiña en varías ocasiÓns. 
Haberá que ver se hai algunha avaría na planta ou se ten outra explicación. 

2.6. Na rúa Telleira se están continuando as obras, me gustaría saber se existe algún 
proxecto no Concello de ata onde van a finalizar, se están financiadas integramente poi a 
Deputación ou se tamén participa o Concello. 

D. Juan Antonio González Pérez, Concelleiro Delegado: Fai as obras integramente a 
Deputación e non ternos ningún tipo de proxecto aquí. Hai institucións que traballan dun 
xeito especial, e a Deputación de Pontevedra traballa dun xeito moi especial, fai o que 
lIe da a gana onde lIe da a gana. 

Sr. Fernández Comesaña: Tamén vostedes traballan de forma especial, porque 
tampouco se preocuparon en pedirllo. Debería estar aquí un exemplar, para coñecer 
esa obra, que sufriu varios avatares, quedaron cousas no medio que todavía non se 
executaron e haberá que tomar algunha decisión. Non sei se o goberno é consciente 
desas partes que están sen facer e se nas partes que van a executar se se vai a levar 
a alineación que ven de atrás, de 16 metros, ou se vai reducir. 

D. David Giráldez Fernández, Tenente de Alcalde: Moito me temo que se van a facer 
aceras onde non está feito o retranqueo. Vai a crear un agravio comparativo respecto 
aos que non deron diante. Houbera sido mellor que naqueles sitios onde non cederon, 
non facer as aceras. Sabes que hai un proxecto da Deputación, que o está facendo a 
Deputación, e sabes que o convenio era o Concello o que puña os terreos a 
disposición. Sería grave que a Deputación fixera aceras onde non se cedeu. Debemos 
esixir o proxecto canto antes para que en caso de queiran facer aceras de 20 cm, 
formular a protesta. 
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Sr. Fernández Comesaña: Comparte totalmente, que sería un agravio para a xente que 
cedeu voluntariamente e que agora que nos casos que resisten a ceder que se 
transixa. Desta forma, no futuro ninguén cederá de forma voluntaria. 

2.7. Sr González: No Camiño Vello a Deputación sacou uns plans, ¿non considerou 
necesario incluír ese vial? 

ano? 

D. Juan Antonio González Pérez, Concel/eiro Delegado: Nos plans da Deputación a 
cantidade económica non daba para facer o Camiño Vello. 

2.8. Sr. Alcalde: ¿En que situación se encontra a RPT que se contratou xa fai máis dun 

Sr. Alcalde-Presidente: Se atopa en periodo de fiscalización por parte de Secretaría 
Xeral, Intervención e Contratación. Eu espero mañá ter unha primeira aproximación a 
eses criterios dos tres servicios e en función diso actuaremos. En principio se o traballo 
se axusta ao que contratamos continuará o proceso e se non é así haberá que abrir un 
trámite de audiencia coa empresa encargada de facer estes traballos. Eu neste 
momento non sei o criterio destes tres servicios. Mañá á última hora teño unha 
entrevista cos delegados de persoal para darlle conta de todo isto. Vostedes tamén o 
saberán. 

2.9. Sr. Hermida: En noticias da prensa saíu que o Concello asinara coa Comunidade 
de Montes de Bahiña para tratar os restos de poda. Me gustaría que nos explicara cal era a 
finalidade de todo isto e o custe da mesma. Ao mesmo tempo, solicitarlle copia dese convenio 
que se asinou. Tamén dicir se nese convenio se contemplaba o transporte de restos de poda 
a un punto concreto, por que se segue queimando na parcela de Camos restos de poda. 

D. Juan Hermida Lago, Concel/eiro Delegado: No convenio que se asinou coa 
Comunidade de Montes do Val Miñor, non coa de Bahiña, era para aproveitar os restos 
de poda que se producen no Concello de Nigrán e facer compostaxe na planta que 
están a desenvolver en Vincios. Este convenio que se asinou, non recordo o custe, 
pero que era para a parte do ano desde que se asinou ata o final do ano. Non se 
contemplaba o transporte porque está contemplado no servicio que presta CESPA. 
Eles o que están facendo é triturar o material que estaba desgraciadamente acumulado 
nas Baleazas, están limpando aquilo e en certa medida, queimarán algunhas cousas 
que non poidan aproveitar, pero entendo que terán todos os permisos de Medio Rural 
para que se efectúen. En todo caso, están limpando aquela finca, que estaba nunhas 
condicións lamentables de salubridade, de conservación e de estatus medioambiental. 
O que se trata é de dar un servizo ao Concello de Nigrán, e de aproveitar un recurso 
que estaba sendo moi mal xestionado por unha empresa que foi malamente contratada, 
e que ademais implica o aproveitamento dese residuo para obter algo que é 
economicamente valorable, que é compost. 

*** 

Ó non haber máis asuntos que tratar, rematouse o acto, e o Sr. Alcalde levantou a 
sesión á hora anteriormente consignada, do que eu, Secretario, dou fe. 


