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ACTA N.O 6/2010
SESiÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO CELEBRADA O 30 DE xuÑO DE 2010

ASUNTOS

/.- PARTE RESOLUTIVA

1.1.-ACTA ANTERIOR
1.2.- CAMBIOS ORGANIZATIVOS DERIVADOS DO PASO A NON ADSCRITOS DOS TRES CONCELLEIROS QUE
INTEGRABAN O GRUPO MUNICIPAL DO BNG
1.3.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TERRAZAS E DOUTRAS OCUPACIÓNS DE DOMINIO PÚBLICO
MUNICIPAL: APROBACiÓN DEFINITIVA
1.4.- DERROGACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA PRESTACiÓN DO SERVICIO DE VIXILANCIA
NOCTURNA
1.5.- REVISiÓN DE PREZOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DOS SERVIZOS DE RECOLLlDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS E L1MPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE NIGRÁN. RECURSO DE REPOSICiÓN
1.6.- PROPOSTA DE REDUCCiÓN DE RETRIBUCIÓNS DOS MEMBROS DA CORPORACiÓN LOCAL CON
DEDICACiÓN EXCLUSIVA OU PARCIAL.
1.7.- MOCiÓN DE URXENCIA: COMISiÓN DE INVESTIGACiÓN SOBRE AS BANDEIRAS AZUIS

11.- CONTROL DOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1I.1.-RESOLUCIÓNS DA ALCALDíA. ESPECIAL REFERENCIA AREORGANIZACiÓN DO GOBERNO MUNICIPAL
11.2.- ROGOS E PREGUNTAS

ASISTENTES:
Grupos:

Alcalde-Presidente:
- PSOE:

- D. Efrén Juanes Rodríguez

Concelleiros/as:

- PSOE:

• PP:

- UCNigrán:

- Non Adscritos

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

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

- D. David Giráldez Fernández
- D. Xosé Lois Gutiérrez Soto
- D. Anxo Valverde Pino
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Interventor: O. Modesto Solla Sanz
Secretario: O. Julio César Ooallo Álvarez.

Outros datos da sesión:

- Data: Mércores, 30 de xuño 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: 23:52.
- Número legal de membros da Corporación: 17.
- Número de membros asistentes no momento da constitución: 17.

Incidencias:

a) Alteracións no quórum de asistencia: non se producen.

b) Outras incidencias: Non se recollen.

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: 26 de maio de 2010

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

Acordo.-Por dez votos a favor, dos Concelleiros do grupo Socialista e dos non
adscritos, e sete en contra, dos Concelleiros dos grupos Popular e UCN, o Pleno acorda
aprobar a acta da sesión de 26 de maio de 2010

1.2.- CAMBIOS ORGANIZATIVOS DERIVADOS DO PASO A NON ADSCRITOS DOS
TRES CONCELLEIROS QUE INTEGRABAN O GRUPO MUNICIPAL DO BNG

Expte. n.o: 2010/026S

A Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 22 de xuño de 2010, formula ó Pleno a
proposta que figura no expediente. No curso do debate plenario proponse a introducción de
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cambios na mesma.

Deliberación.- Síntese das intervencións:

Sr. Alcalde-Presidente: O lóxico é seguir mantendo a proporcionalidade. Existen varias
propostas ditaminadas pola Comisión e unha emenda presentada polos Concelleiros non
adscritos.

D. David Giráldez Fernández, Concelleiro non adscrito: Dálle lectura ás comunicacións
presentadas polos Concelleiros que integraban o grupo municipal do BNG, relativas ao pase
á condición de non adscritos e ás renuncias como membros das Mancomunidades. Tamén se
refire á reestruturación das Comisións Informativas, facendo mención á súa proposta inicial e
á alternativa que agora presentan como emenda, e que consiste no seguinte:

Mantense o número actual de membros das Comisións Informativas e modificase a súa
composición. Presididas polo Alcalde, e na súa ausencia polo Tenente de Alcalde, están
integradas, ademais, por oitos Concelleiros, distribuídos da seguinte forma:

Grupo Socialista
Grupo Popular
Grupo UCNigrán
Non adscritos

W de Membros
3
2
1
2

Os non adscritos quedan integrados nas Comisións Informativas do seguinte xeito: D. David
Giráldez Fernández e D. Xosé Lois Gutiérrez Soto na Comisión Informativa de Urbanismo. D.
Xosé Lois Gutiérrez Soto e D. Anxo Valverde Pino na Comisión Informativa de Contas e D.
Anxo Valverde Pino e Don David Giráldez Fernández na Comisión Informativa de Asuntos
Xerais.

D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: A renuncia inicial dos non adscritos a un dos
seus representantes nas Comisións Informativas levou a entender que quedaba unha vacante
en cada unha delas, de aí a proposta do grupo Popular na Comisión, que consideraba que lIe
correspondía esa vacante. Dada a nova proposta dos non adscritos, están dispostos a apoiala,
porque mantén a situación actual.

D. Antonio Fernández Comesaña, do grupo VeN: Partindo de que inicialmente se pretendía
reducir o número de membros das Comisións, estaban de acordo coa proposta, como o están
agora coa emenda presentada. En todo caso, piden estar representados na Mancomunidade
de Vigo pola Concelleira Da. Rosario Valverde.

Sr. Alcalde-Presidente: Le a proposta alternativa dos Concelleiros non adscritos. No relativo
ás Mancomunidades trátase de tomar razón. Parece lóxico chegar a un acordo sobre a forma
de cubrir as vacantes, de cara ao próximo Pleno.

Votación e acordo.- Previa votación ordinaria, adoptouse o acordo que a seguir se fai
constar:
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- Votos a favor: 17; PSOE, PP, UCN e non adscritos.
- Votos en contra: ningún.
- Abstencións: ningunha.

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello, introducindo determinadas modificacións
no dictame da Comisión Informativa, adopta o seguinte ACORDO:

Antecedentes.

Os tres integrantes do Grupo Municipal do BNG, D. David Giráldez Fernández, D. Xosé
Lois Gutiérrez Soto e D. Anxo Valverde Pino, mediante escrito de 27 de maio de 2010 (rexistro
de entrada n.o 6795) comunicaron o seu paso á condición de Concelleiros non adscritos

Con data 28 de maio de 2010, rexistro de entrada 6.933, a responsable do BNG para
a comarca de Vigo pide a aplicación do réxime de non adscritos aos citados Concelleiros.

Con data 22 de xuño de 2010 (entrada nO 8.446) os Concelleiros D. Xosé Lois Gutiérrez
Soto e D. Anxo Valverde Pino solicitan ao Pleno que tome razón das súas renuncias como
representantes do Concello de Nigrán na Mancomunidade de Concellos do Val Miñor e na
Mancomunidade da Area Intermunicipal de Vigo, respectivamente, e que proceda á elección
dos representantes que os substitúan.

A Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, no seu arto 73.3 entre outros
aspectos sinala que aos efectos da súa actuación corporativa, os membros das corporacións
locais constituiranse en grupos políticos. E engade que os que abandonen o seu grupo de
procedencia, terán a consideración de membros non adscritos. Tamén se refire a que o Pleno
pode asignar aos grupos políticos unha dotación económica, e conclúe establecendo que os
dereitos económicos e políticos dos membros non adscritos non poderán ser superiores aos
que lIes correspondesen de permanecer no grupo de procedencia; dereitos que se exercerán
na forma en que determine o Regulamento Orgánico de cada corporación.

parte dispositiva.

Primeiro.- Grupos políticos municipais.

A efectos da organización corporativa e das asignacións económicas aos grupos
políticos, considérase disolvido o grupo municipal do BNG, ao pasar á condición de non
adscritos os tres Concelleiros que o integraban: D. David Giráldez Fernández, D. Xosé Lois
Gutiérrez Soto e D. Anxo Valverde Pino.

Segundo.- Representación nas Mancomunidades.

Tomar coñecemento das renuncias voluntarias de D. Xosé Lois Gutiérrez Soto como
representante do Concello de Nigrán na Mancomunidade de concellos do Val Miñor e de D.
Anxo Valverde Pino como representante do Concello de Nigrán na Mancomunidade da Area
Intermunicipal de Vigo.
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Terceiro.- Composición das Comisións Informativas permanentes.

Mantense o número actual de membros das Comisións Informativas e modificase a súa
composición. Presididas polo Alcalde, e na súa ausencia polo Tenente de Alcalde, están
integradas, ademais, por oito Concelleiros, distribuidos da seguinte forma:

N° de membros

Grupo Socialista
Grupo Popular
Grupo UCNigrán
Non adscritos

3
2
1
2

Os non adscritos quedan integrados nas Comisións Informativas do seguinte xeito: D. David
Giráldez Fernández e D. Xosé Lois Gutiérrez Soto, na Comisión Informativa de Urbanismo. D.
Xosé Lois Gutiérrez Soto e D. Anxo Valverde Pino na Comisión Informativa de Contas e D.
Anxo Valverde Pino e D. David Giráldez Fernández na Comisión Informativa de Asuntos Xerais.

1.3.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TERRAZAS E DOUTRAS
OCUPACIÓNS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL: APROBACiÓN DEFINITIVA

Expte. n.o: 2010/010S

A) Dictame da Comisión.

A Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 22 de xuño de 2010, formula ó Pleno a
seguinte Proposta:

Por acordo plenario do 25 de marzo de 2010, aprobouse inicialmente a Ordenanza
municipal reguladora de terrazas e doutras ocupacións de dominio público municipal. Sometida
a información pública no boletín oficial da provincia do 27 de abril de 2010 e no Taboleiro de
anuncios da Casa Consistorial, por prazo de trinta dias hábiles, presentáronse alegacións por
D.a Sonia Rial Cabral, D.a Dolores Valverde Araujo e D. José Luis Froiz Espiño, presidente da
Asociación de Empresarios do Val Miñor.

O Técnico de Administración Xeral, con data 17 de xuño de 2010, emitiu informe no que
conclúe:

1. En relación coas alegacións de D.a Sonia Rial Cabral, recoméndase a súa íntegra desestimación.
Non obstante, de entenderse polo Pleno necesaria a inclusión dunha regulación expresa das alturas
dos toldos ou cerramentos, pode valorarse a adición dun terceiro apartado no artigo 6 'Toldos, cubertas
e cerramentos" cun texto semellante ao seguinte:

"3. Os toldos ou cerramentos non superarán no seu punto mais afta a cota mais baixa da cara
inferior do forxado que forme o teita do andar baixo da edificación en cuxo fronte se ubique a
terraza, nin os 3 metros de altura."
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2. En relación coas alegacións de D.a Dolores Valverde Araujo e da Asociación de Empresarios do Val
Miñor, recoméndase a súa íntegra desestimacíón. Ademais, recoméndase ao Pleno unha reflexión
sobre os horarios de funcionamento das terrazas, e, eventualmente, a modificación do arto 9.1 da
Ordenanza aprobada inicialmente, recuperando o texto do borrador que foi sometido ao ditame da
Comisión de Urbanismo.

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.- Desestimar integramente as alegacións presentadas.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente a Ordenanza municipal reguladora de terrazas e doutras
ocupacións de dominio público municipal, sen modificacións no texto aprobado inicialmente por
acordo plenario de 25 de marzo de 2010.

TERCEIRO.- Realizar a correspondente publicación no boletín oficial da provincia, de
conformidade co arto 70.2 e concordantes da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases
do réxime local, coa indicación do recursos procedentes.

CUARTO.- Facultar á Alcaldía para que realice as actuacións necesarias para a execución do
acordado.

B) Proposta alternativa dos Concel/eiros non adscritos.

PRIMEIRO.- Estimar as alegación formuladas por Sonia Cabral Rial referida á regulación das
alturas dos toldos ou cerramentos así como tamén as alegacións formuladas por Dolores
Valverde Araujo e a Asociación de Empresarios do Val Mifior referidas tanto ao almacenamento
de mesas e cadeiras como a dos horarios.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente a Ordenanza municipal reguladora de terrazas e doutras
ocupacións de dominio publico municipal, recollendo as alegacións mencionadas no anterior
acordo, modificando o texto aprobado inicialmente polo pleno o 25-3-2010, da seguinte forma

No Artigo 6. Toldos, cubertas e cerramentos. Engadir un terceiro apartado co seguinte texto:

"3. Os toldos ou cerramentos non superarán no seu punto mais alto a cota mais baixa
da cara inferior do forxado que forme o teito do andar baixo da edificación en cuxo
frente se ubique a terraza, nin os tres metros de altura."

No Artigo 8. Condicións adicionais. Engadir no punto 3. ao final despois de "...... libre e
expedito" e despois dun punto e seguido, o seguinte texto:

"Excepcionalmente, durante os meses de xullo e agosto, as mesas e cadeiras poderán
ser apiladas en zonas de dominio público próximas ao establecemento hostaleiro das
que dependan, sempre e cando non impidan nin obstaculicen o paso polas beirarrúas."
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No Artigo 9. Horarios de funcionamento e limitación de ruidos. Substituír a actual
redacción do punto 1. polo seguinte texto:

"1. Os titulares de autorizacións de terrazas poderán desenvolver a súa actividade nas
mesmas, como máximo, coincidindo co horario oficial do establecemento hostaleiro das
que dependan."

TERCEIRO.- Realizar a correspondente publicación no BOP coa indicación dos recursos
procedentes e facultar á alcaldía para que realice as actuacións necesarias para a execución
do acordado.

Deliberación.- Síntese das intervencións:

Sr. Alcalde-Presidente: Resulta necesario regulamentar este aspecto da actividade turística.
Hoxe toca pronunciarse sobre a aprobación definitiva da Ordenanza. O ditame, en principio,
é favorable a manter a aprobación inicial. No relativo ás entradas, parece que a regulación
prevista é correcta. No que se refire ás alturas, podería asumirse a suxestión técnica e no
tocante ao horario podería axustarse ao da propia actividade. Sobre a recollida de mesas e
cadeiras, se non se dispón de espacio suficiente no interior, poderíase admitir a posibilidade
de amoeralas ordenadamente no exterior, de xeito que non impidan o tránsito.

D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: O grupo Popular pediu no seu día que o asunto
quedase sobre a Mesa para oír aos hostaleiros. O goberno non se reuniu co sector e o Alcalde
debe definir agora a súa postura, porque o ditame da Comisión está claro.

Sr. Alcalde-Presidente: Segundo o que xa manifestou, pódense admitir determinadas
modificacións.

Sr. Valverde Pérez: Estanse poñendo parches. Seguen pedindo que se lIe dea participación
aos hostaleiros. En caso contrario, e se se mantén o ditame, votarán en contra. No caso de
que se emende no sentido indicado, absteríanse.

Sr. Alcalde-Presidente: Considera que non se debe aprazar a decisión, porque esta regulación
é necesaria.

Sr. Valverde Pérez: Non está claro que se tivese en conta ao sector. Se se trae un texto
negociado, apoiarano.

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo VCN: Segue pensando que se actuou con
precipitación, e non entende como se propuxo a desestimación das alegacións na Comisión
Informativa e agora se fan emendas. Ata agora nunca existiu problema co horario. Agora
créase. Tampouco entende como o técnico informa en contra do que xa aprobou inicialmente
o Pleno. O horario está regulado por normas de rango superior e tampouco se xustifica a
retirada diaria do mobiliario. As alegacións inciden nestes aspectos. Houbo tempo para
reunirse cos afectados. Pensa que esta regulación vai agravar os problemas do sector.
Ademais non só afecta ao dominio público, senón tamén ás terrazas en terros privados. Se se
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mantén o ditame da Comisión, votarán en contra.

Sr. Alcalde-Presidente: Parece que se busca o enfrontamento dentro dun sector no que xa hai
unha evidente conflitividade, con múltiples denuncias. Esta Ordenanza fará posible que moitas
terrazas poidan continuar a súa actividade, do contrario habería que pechalas.

D. Xosé Lois Gutierrez Soto, do grupo BNG: Refírese ao ditame da Comisión e le a súa
proposta alternativa. Os Concelleiros non adscritos pretenden que a norma se aprobe, pero
con estas matizacións.

Sr. Alcalde-Presidente: Parécelle unha proposta razoable, e o seu grupo asúmea.

Sr. Valverde Pérez: Non parece prudente afirmar, como fai o Alcalde, que se isto non se
aproba habería que pechar terrazas. Se se asume a emenda presentada e se admite escoitar
aos hostaleiros votarían a favor. Propoñen como modificacións adicionais a de que no apartado
terceiro se sinale que a publicación no BOP será pola vía de urxencia e que se engada un
apartado cuarto no sentido de que, sen prexuízo da a probación, se abrirá un diálogo cos
hostaleiros para que manifesten se hai aspectos da Ordenanza que consideren que deban ser
modificados.

Sr. Alcalde-Presidente: Non hai inconveniente en abrir ese diálogo e o representante do PP
poderá asistir.

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo VeN: A emenda dos non adscritos supón a
estimación das alegacións. Isto era o que UCN pretendía ao desautorizar a postura do goberno
na Comisión. Por outra parte, propón que amplíe aos meses xuño e setembro a non
obrigatoriedade da retirada do mobiliario (art. 8). Pide votación separada para o apartado
primeiro da proposta, xa que o comparten, e non así o resto da proposta.

Sométese a votación a proposta altenativa dos Concelleiros non adscritos coas emendas
formuladas oralmente polos representantes do grupo Popular referidas aos apartados terceiro
e cuarto e polo grupo UCN sobre a ampliacion do prazo do arto 8°.

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

- Votos a favor: 15; PSOE, PP e non adscritos.
- Votos en contra: ningún.
- Abstencións: 2; UCN.

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello, adopta o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Estimar as alegación formuladas por Sonia Cabral Rial referida á regulación das
alturas dos toldos ou cerramentos así como tamén as alegacións formuladas por Dolores
Valverde Araujo e a Asociación de Empresarios do Val Mifior referidas tanto ao almacenamento
de mesas e cadeiras como a dos horarios.
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SEGUNDO.- Aprobar definitivamente a Ordenanza municipal reguladora de terrazas e doutras
ocupacións de dominio publico municipal, recollendo as alegacións mencionadas no anterior
acordo, modificando o texto aprobado inicialmente polo pleno o 25-3-2010, da seguinte forma

No Artigo 6. Toldos, cubertas e cerramentos. Engadirun terceiro apartado co seguinte texto:

3. Os toldos ou cerramentos non superarán no seu punto mais alto a cota mais baixa
da cara inferior do forxado que forme o teito do andar baixo da edificación en cuxo
frente se ubique a terraza, nin os tres metros de altura."

No Artigo 8. Condicións adicionais. Engadir no punto 3. ao final despois de " libre e
expedito" e despois dun punto e seguido, o seguinte texto:

"Excepcionalmente, durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro, as mesas e
cadeiras poderán ser apiladas en zonas de dominio público próximas ao
establecemento hostaleiro das que dependan, sempre e cando non impidan nin
obstaculicen o paso polas beirarrúas."

No Artigo 9. Horarios de funcionamento e limitación de ruidos. Substituir a actual
redacción do punto 1. polo seguinte texto:

"1. Os titulares de autorizacións de terrazas poderán desenvolver a súa actividade nas
mesmas, como máximo, coincidindo co horario oficial do establecemento hostaleiro das
que dependan."

TERCEIRO.- Realizar a correspondente publicación urxente no BOP coa indicación dos
recursos procedentes e facultar á alcaldía para que realice as actuacións necesarias para a
execución do acordado.

CUARTO.- Sen prexuízo do anterior, abrirase un diálogo cos hostaleiros para que manifesten
se hai aspectos da Ordenanza que consideren que deban ser modificados.

1.4.- DERROGACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA PRESTACiÓN DO SERVICIO
DE VIXILANCIA NOCTURNA

Expte. n.o: 2009/047S

A Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 22 de xuño de 2010, formula ó Pleno a
seguinte Proposta:

O Pleno do Concello mediante senllos acordos de 7 de xullo e 12 de decembro de 1989
aprobou inicial e definitivamente a Ordenanza Reguladora do Servicio de Vixilancia Nocturna,
que foi publicada no Boletín Oficial da Provincia do 10 de xaneiro de 1990.

Mediante sucesivas resolucións da Alcaldía nomeáronse os vixiantes nocturnos
previstos na expresada Ordenanza.

Praza da Constitución nº1. 36350 Nigrán (Pontevedra) Telf. 986 365 000 Fax 986 383 931



10

A Subdelegación do Goberno en Pontevedra, en escrito do 5 de xuño de 2009 (entrada
no Concello o 12-06-2009, n.o 6097), con cita de diversa normativa, conclúe que na actualidade
o servizo, por implicar exercicio de autoridade, debe prestarse por xestión directa, a través de
funcionarios públicos, no marco do previsto na lei 7/1985, de Bases do Réxime Local e na Lei
2/1986 de Forzas e Corpos de Seguridade. Por outra parte, sinala que a vixilancia preventiva
de locais comerciais estaría suxeita ao ámbito da Lei 23/1992, de Seguridade Privada. Por elo,
recomenda a derrogación da Ordenanza municipal, deixando sen efecto os nomeamentos dos
vixiantes nocturnos, que teñen a consideración de traballadores autónomos.

Tendo en conta que a Xunta Local de Seguridade, reunida o 17 de xuño de 2010,
tamén se pronunciou no mesmo sentido.

Visto o informe do Secretario Xeral, do 17-06-2010 e demais pormenores do
expediente, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Oerrogar expresamente a Ordenanza Municipal reguladora da prestación do
Servizo de vixilancia nocturna, o que determinará que queden sen efecto os nomeamentos de
vixilantes amparados na mesma.

SEGUNDO.- Tendo en conta o previsto no arto 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
Bases do Réxime Local, en relación co arto 56 do R.O. Lexislativo 781/1986, de 18 abril, Texto
Refundido do Réxime Local, e normas concordantes, o presente acordo ten carácter
provisional, polo que o expediente se someterá a información pública e audiencia aos
interesados polo prazo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións. No
caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo
provisional, do que se deixará constancia mediante resolución da Presidencia, procedéndose
á correspondente publicación.

TERCEIRO.- Facultar á Alcaldía para que realice as actuacións necesarias para a execución
do acordado.

Deliberación.- Síntese das intervencións:

Sr. Alcalde-Presidente: Trátase de iniciar un proceso que se xustifica poias carencias legais
da Ordenanza. Así o indican a Subdelegación do Goberno e a a Xunta Local de Seguridade.
Tamén hai un informe do Secretario Xeral que o avala. Será un procedemento coas debidas
garantías. A actual situación no ofrece seguridade xurídica.

D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: A cuestión é delicada. O servizo leva moitos anos
funcionado. Afecta ás persoas que se encargan de prestalo e tamén a cuestións de
seguridade. A Xunta Local de Seguridade incide na cuestión e o informe do Secretario invita
a cumprir a recomendación da Subdelegación. O goberno municipal deixa de lado as súas
obrigas, ás que debe facerlle fronte coa policía municipal. No procedemento poderase oír aos
interesados e buscarse a solución óptima para o problema. Aproveita para pedir o
restablecemento do servizo nocturno da policía local.
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D. Antonio Fernández Comesaña do grupo VCN: Este sistema prestou un notable servizo nos
últimos 20 anos. O informe da Subdelegación xa ten un ano de antigüidade e no expediente
non está a acta da Xunta Local de Seguridade. O informe do Secretario non é suficiente e non
inclúe proposta de acordo. A cuestión pode acabar nos tribunais. Anuncian a súa abstención,
dada a situación do expediente.

D. Xosé Lois Gutierrez Soto, Concelleiro non adscrito: O escrito da Subdelegación emitiuse hai
un ano. O servizo leva 20 anos prestándose e hai que adaptarse ás reformas normativas.
Tamén hai que escoitar aos afectados.

Sr. Alcalde-Presidente: O proceso ábrese para buscar unha solución, oíndo aos afectados. A
falla do servizo nocturno da policía quedou compensado en parte pola dotación do posto da
garda civil Baiona-Nigrán. O certo é que a taxa de criminalidade baixou.

Sr. Valverde Pérez: O Alcalde, na campaña electoral, prometía un cuartel da garda civil para
Nigrán. A policía local segue tendo ese déficit e non ten as mesmas competencias que a garda
civil. O Alcalde non tomou decisións que contribuísen a mellorar a seguridade. No relativo ao
trámite, os afectados poderán facer as súas alegacións. Os informes son contundentes e non
se pode escapar da responsabilidade de tomar unha decisión.

Sr. Fernández Comesaña: O Alcalde non cumpriu coa súa promesa de que Nigrán ía ter o seu
propio cuartel. Non se sabe por que razón a Subdelegación se decatou agora da situación.
Manteñen a súa postura.

Sr. Alcalde-Presidente: Le a proposta da Comisión que se somete a votación.

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

- Votos a favor: 11; PP (5) e PSOE (6).
- Votos en contra: ningún.
- Abstencións: 5; UCN e non adscritos. O Concelleiro Sr. Hermida Lago (PSOE)
manifesta que non participa na votación por razón de parentesco cun posible afectado.

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

1.5.- REVISiÓN DE PREZOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DOS SERVIZOS DE
RECOLLlDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E L1MPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO

DE NIGRÁN. RECURSO DE REPOSICiÓN

A Comisión Informativa de Especial de Contas, con data 23 de xuño de 2010 informa
favorablemente a seguinte proposta da Alcaldía:

Visto o recurso de reposición formulado poia "Compañía Española de Sevicios Públicos
Auxiliares, S.A." (Cespa, S.A.) o día 28.01.10, recibido no Concello de Nigrán o día 1.02.10,
rexistro de entrada número 1.062.
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Visto o contrato administrativo asinado polo Concello de Nigrán con "Cespa, S.A." o día
14.12.04.

Visto o establecido no Real Decreto lexislativo 2/2000 do 16 de xuño, polo que se
aproba o texto refundido da lei de contratos das administracións públicas (LCAP), como norma
aplicable ao contrato administrativo do día 14.12.04.

Considerando (de conformidade co reiteradamente indicado pola xurisprudencia do
Tribunal Supremo) que os pregos de cláusulas administrativas particulares reguladores da
contratación administrativa constitúen a lei do contrato.

Considerando, de conformidade co establecido no artigo 162 da LCAP, que o
contratista ten dereito ás prestacións económicas previstas e á revisión das mesmas (no seu
caso), nos termos que o propio contrato estableza, segundo o disposto ao respecto no PCA
(e na citada LCAP).

Considerando que as cláusulas de revisión de prezos previstas no Pliego de
condiciones técnicas y económico-administrativas que han de regir la contratación mediante
concurso de los servicios de recogida de resíduos urbanos y la limpieza pública del municipio
de Nigrán (PCA) e aceptado incondicionalmente por "Cespa, S.A." deben permanecer
inalterables durante toda a vida do contrato de conformidade co principio pacta sunt servanda.

Considerando que na revisión de prezos do contrato administrativo asinado polo
Concello de Nigrán con "Cespa, S.A." o día 14.12.04 é de preceptiva aplicación o establecido
ao respecto no citado contrato administrativo, no PCA que forma parte do mesmo, así como
o disposto na LCAP.

Considerando que para que legal e contractualmente proceda a revisión de prezos do
contrato administrativo citado deben concorrer preceptiva e imperativamente, e de forma
conxunta e inseparable, os dous requisitos expresa e imperativamente indicados no capítulo
XVII do PCA (así como no artigo 103.1 da LCAP): o tempo (un ano desde a adxudicación do
contrato) e a porcentaxe de execución contractual (equivalente ao 20 por 100 do contrato).

Considerando que no momento da solicitude de revisión, e para os anos aos que está
referida a mesma, non se daban conxunta e inseparablemente os dous requisitos preceptivos
antes indicados.

Considerando que non existe oscuridade, dúbida, ou necesidade algunha de interpretar
o establecido no capítulo XVII do PCAP, e no artigo 103.1 da LCAP, que teñen redaccions
claras e terminantes.

Considerando que en diversos informes da Junta consultiva de contratación
administrativa (así como da Junta consultiva de contratació administrativa de Cataluña) esta
expresamente considera aplicable o establecido no artigo 103.1 da LCAP.

Considerando que no recurso de reposición de "Cespa, S.A." non se indica nengún
amparo legal, xurisprudencial ou doctrinal que, no seu caso, ampare expresamente a súa
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pretensión e que sexa distinto dos xa indicados na solicitude de revisión de prezos formulada
o día 24.12.08 (rexistro de entrada número 11.972).

De conformidade co indicado polo Interventor Xeral no Concello de Nigrán nun informe
do día 11.06.10, referencia T 66/10.

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

Primeiro.- Desesimar integramente o recurso de reposición interposto por "Cespa, S.A." o día
28.01.10 (rexistro de entrada no Concello de Nigrán número 1.062, do día 01.02.10) contra o
acordo adoptado polo Concello Pleno en sesión ordinaria celebrada o día 16.12.09 referido á
desestimación da revisión de prezos dos anos 2006, 2007 e 2008 e abono de atrasos
solicitados por "Cespa, S.A." o día 24.12.08, correspondentes ao contrato administrativo
asinadci con este Concello o día 14.12.04 para a prestación dos servizos de recollida de
resíduos sólidos urbanos e limpeza pública do municipio de Nigrán.

Segundo.- Notificarlle este acordo á empresa "Cespa, S.A.", indicándolle que pon fin á vía
administrativa polo que contra o mesmo cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo
ante o correspondente Xulgado do Contencioso-Administrativo ou, no seu caso, ante a Sala
do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia segundo a
distribución de competencias indicadas na Lei 29/1988 do 13 de xullo, no prazo de dous
meses a contar desde a notificación deste acordo; sen prexuízo de que a empresa citada poida
interpor, no seu caso, calquera outro recurso que estime procedente.

Deliberación.- Síntese das intervencións:

Sr. Alcalde-Presidente: Resume a proposta. No que se refire á petición de informe realizado
polo grupo Popular na Comisión pide a opinión do Secretario.

SecretarioXeral: Lembra que a petición de informes polos membros da Corporación debe estar
apoiada por un terzo dos corporativos e realizarse coa antelación suficiente á sesión;
circunstancias que non concorreron neste caso. Sen prexuízo do sinalado, comparte as
conclusión do informe da Intervención.

D. Alberto García Pazos, do grupo Popular: Votarán a favor, aínda que lembra que seguen
aparecendo reparos do Interventor, que deberían atenderse. Neste sentido a incorporación de
informes aumenta a seguridade xurídica. E pregunta que significa o que recolle a acta sobre
que algún Concelleiro non votou este asunto no anterior Pleno no que se tratou.

o Secretario Xera/: Sinala que a función esencial da acta é ser fiel ao que ocorre. Se algún
Concelleiro manifesta que non vota, así se recolle, con independencia da interpretación que
poida darse a tal postura, tendo en conta que os Concelleiros poden emitir o seu voto en
sentido afirmativo ou negativo, ou absterse.

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo UCN: Xustificouse aquela postura de non votar.
Hoxe dánse as mesmas circunstancias. Trátase dun acto de protesta porque os expedientes
están incompletos, de forma sistemática. Alude aos reparos da Intervención e a inseguridade
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xurídica creada. Vanse seguir negando a votar pala mesma razón.

Sr. Alcalde-Presidente: Vanse corrixindo as cuestións que o requiren, e o Alcalde da as
instrucións precisas para elo.

D. Anxo Valverde Pino, concel/eiro non adscrito: Isto é unha mostra de abandono por parte
da Alcaldía, que non solicitou informa da Secretaría, tal e como lIe indicou o Interventor.

Sr. García Pazos: Entende que a opinión do Secretario é válida aínda que sexa emitida de
forma verbal no Pleno. A postura de negarse a votar de UCN considera que non ten amparo
legal, causa distinta é non participar por razóns de incompatibilidade. como ocorreu con outro
Concelleiro nesta sesión.

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

- Votos a favor: 12; PP e PSOE.
- Votos en contra: ningún.
- Abstencións: 3; non adscritos. Os dous Concelleiros de UCN, manifestan que non
votan.

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello acorda aprobar a proposta dictaminada pala
Comisión Informativa.

1.6.- PROPOSTA DE REDUCCiÓN DE RETRIBUCIÓNS DOS MEMBROS DA
CORPORACiÓN LOCAL CON DEDICACiÓN EXCLUSIVA OU PARCIAL

A) Dictame da Comisión.

A Comisión Informativa de Especial de Contas, con data 23 de xuño de 2010,
dictamina favorablemente a adopción polo Pleno do seguinte acordo:

Primeiro: Aplicar a todos os cargos electos do Concello de Nigrán con dedicación exclusiva
ou parcial, a reducción proposta pola FEMP.

SALARIO TOTAL

Entre 54.615,68 € e 41.055,65 €
Entre 41.055,65 € e 27.495,63 €
Entre 27.495,63 € e 13.935,60 €

REDUCIÓN

7,00 %
600 %
500 %

Segundo: Aplicar unha reducción do 5% nas compensacións outorgadas a todos os concellais
membros da Corporación pola sua participación nos diferentes órganos representativos, como
Plenos, Xuntas de Goberno, Comisións Informativas de Asuntos Xerais, Urbanismo, Especial
de Cantas.
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Terceiro: Aplicar unha reducción do 5% nas contías outorgadas como compensacións aos
Grupos Políticos Municipais, tanto no seu compoñente fixo como no variable.

Cuarto: Modificar as Bases de Execucíón 34 e 35 do Orzamento Municipal segundo o recollido
nos puntos anteriores:

BASE 348.- Retribucións dos membros corporativos

As retribucións brutas anuais dos membros da Corporación que desempeñen o seu
cargo en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, serán as seguintes, e distribuiránse en
catorce mensualidades iguais, doce ordinarias e dúas extraordinarias nos meses de xuño e
decembro:

Dedicación exclusiva:

- O Alcalde, D. Efrén Juanes Rodríguez, 45.000,00 € anuais dende o 01.01.2009 ata o
30.06.2010, e 41.850,00 € anuais dende o 01.07.2010.

- O Tenente de Alcalde e Concelleiro delegado de Servizos Urbanos, Vias e Obras, D. David
Giráldez Fernández, 42.000,00 € anuais dende o 01.01.2009 ata o 21.06.2010 .

- O Concelleiro delegado de Réxime Interno, Persoal e Contratacións, Medio Ambiente e Medio
Rural, e Participación Cidadá, D. Juan José Hermida Lago, 36.000,00 € anuais dende o
01.01.2009 ata 030.09.2009.

B) Dedicación parcial:

- O Concelleiro delegado de Urbanismo e Vivenda, Economía, Facenda, Patrimonio Municipal
e Promoción Empresarial (dende o 01.01.2009). Contratacións e Benestar Social (dende o
08.10.2009). Cultura (dende o 21.06.2010), D. Juan Antonio González Pérez, 18.000,00 €
anuais dende o 01.01.2009 ata o 30.06.2010, e 17.100 € anuais dende o 01.07.2010.

- A Concelleira delegada de Educación e Turismo, D8 M8 Estela Pérez Pérez, 18.000,00 €
anuais dende o 01.01.2009 ata o 30.06.2010, e 17.100 € anuais dende o 01.07.2010.

A dedicación exclusiva implica unha dedicación preferente á xestión municipal, con un
equivalente de horas anuais ás que dedican os funcionarios do Concello.

A dedicación parcial supón unha dedicación á xestión municipal equivalente á metade
da dedicación exclusiva.

Os membros da Corporación con dedicación cotizarán á Seguridade Social pola
xornada completa no caso de dedicación exclusiva, e por media xornada no caso de dedicación
parcial.

Estes corporativos terán dereito a percibir as indemnizacións por razón do servizo a que
se refire o apartado A.3 da base 358, nembargantes, non percibirán indemnización por
asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados do Concello de Nigrán.

BASE 358.- Axudas de custo e indemnizacións especiais
A) Dos cargos electivos
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Os membros da Corporación terán dereito á percepción das seguintes indemnizacións:

A.1.- Asistencias.- Por asistencia efectiva a cada unha das sesións ou reunións
deliberantes que celebren os órganos colexiados do Concello, os Concelleiros que non teñan
dedicación exclusiva ou parcial, percibirán as seguintes cantidades:

Dende o Dende o
01.01.2009 01.07.2010

ata o
30.06.2010

- Plenos do Concello: Presidencia....... 400,00 € 380,00 €
Resto Membros .... 350,00 € 332,50 €

- Xunta de Goberno Local: Presidencia ...... 180,00 € 171,00€
Resto membros .... 150,00 € 142,50 €

- Comisións Informativas: Presidencia ...... 180,00 € 171,00 €
Resto membros .... 150,00 € 142,50 €

A-2.- Asignación para os grupos políticos
De acordo co establecido no artigo 73.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de
réximen local, asignase unha dotación económica aos grupos políticos municipais, que se
librará mensualmente, nos seguintes termos e contias:

Un compoñente fixo por importe de 400,00 €/mes para cada un dos grupos políticos municipais,
dende o 01.01.2009 ata o 30.06.2010, e de 380,00 €/mes dende o 01.07.2010.
Un compoñente variable, en función do número de membros de cada grupo, por importe de
50,00 €/mes por cada concelleiro do respectivo grupo, dende o 01.01.2009 ata o 30.06.2010,
e de 47,50 €/mes dende o 01.07.2010.

Esta asignación non se pode destinar ao aboamento de remuneracións de persoal de
calquera tipo ao servizo da Corporación, nin á merca de bens que poidan constituir activos fixos
de carácter patrimonial.

Os grupos politicos deberán levar unha contabilidade específica desta dotación, que
porán a disposición do Pleno da Corporación sempre que éste o pida.

A.3.- Indemnizacións por razón do servizo.-

Para a realización de xestións fora do termo municipal que impliquen gastos de
manutención e aloxamento, establécense as seguintes dietas:

- Dieta completa con pernocta 150,00 €
- Dieta sen pernocta 50,00 €
- Gastos de locomoción, a razón de 0,19 €/Km, ou o que en cada momento estableza

o Real Decreto 462/2002, do 24 de maio.

As comisións de servizo ou desprazamentos fora do Concello con dereito a
indemnización dos Concelleiros, deberán ser previamente autorizados por Decreto da Alcaldia,
ou, en todo caso, aprobadas polo mesmo, facendo constar a súa conformidade no cargo que
posteriormente xire o interesado.
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As asistencias como membros de tribunais de selección de persoal, darán lugar ás
indemnizacións previstas a tal efecto no Real Decreto 462/2002 do 24 de maio, por cada día
de actuación, calquera que sexa o número de actuacións dentro da mesma data.

Para o non previsto neste apartado, estaráse ao disposto a tódolos efectos polo Real
decreto 462/2002 do 24 de maio.

B) Do persoal municipal

B.1.- As comisións de servizo con dereito a indemnización, as viaxes en interese da
entidade e as asistencias a cursos e congresos serán ordenandas ou autorizadas polo Alcalde,
mediante resolución previa motivada na que se fará constar o motivo da viaxe, destino e
duración prevista, asi como, no seu caso, as cantidades que se librarán "A xustificar", si se
autoriza o desprazamento en vehículo propio, e si son indemnizables as matrículas ou gastos
de inscripción dos cursos a que fai referencia o artigo 7 do Real Decreto 462/2002, do 24 de
maio.

As contías a percibir en concepto de dieta (manutención e aloxamento) e gastos de
locomoción, serán as establecidas no Real Decreto 462/2002, do 24 de maio.

B.2.- O persoal municipal ten dereito a ser resarcido dos gastos de desprazamento que
por razón do servizo se vexa obrigado a realizar para a práctica de dilixencias, notificacións,
citacións e calquera outra xestión similar que deban efectuarse dentro do territorio de Galicia.
Sempre que fosen autorizados a utilizar vehículo propio, a indemnización calcularase a razón
de 0,19 €/km de percorrido, ou a que o Goberno estipule en desenvolvemento do Real Decreto
antes citado.

B.3.- Os membros de tribunais, comisións ou análogos que concorran a reunións
oficiais para oposicións, concursos, etc., terán dereito a percibi-Ias indemnizacións por
"Asistencias" reguladas no Real decreto 462/2002 do 24 de maio. Estas "Asistencias" serán
compatibles coas axudas de custo e gastos de locomoción que poidan corresponder a aqueles
membros que, destinados noutras localidades, se despracen até Nigrán para este fin.

Quinto: O acordo será de aplicación a partir do seguinte día da aprobación de mesmo polo
Pleno da Corporación do Concello de Nigrán.

B) Emenda de D. David Giráldez Fernández, Concel/eiro non adscrito, que fora rexeitada pala
Comisión Informativa e que reproduce no Pleno.

No marco do Real Decreto-Lei aprobado polo Consello de Ministros celebrado o 20 de
maio de 2010, polo que se adoptan medidas urxentes para reducir o déficit público, visto o
acordo da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) de recomendar a reducción
de salarios, entre outros, dos cargos electos dos municipios e tendo coñecemento das
reduccións xa aplicadas noutros concellos galegos, proponse ao Pleno do Concello de Nigrán
a adopción dos seguintes ACORDOS:

PRIMEIRO:

Aplicar unha reducción do 10% ás retribucións dos membros corporativos do Concello
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de Nigrán que desempeñen o seu cargo en réxime de dedicación exclusiva ou parcial.
Aplicar unha reducción do 10% ás indemnizacións dos corporativos do Concello de
Nigrán que reciban por asistencia efectiva a cada unha das sesións ou reunións
deliberantes que celebren os órganos colexiados (Plenos, Xuntas de Goberno Local e
Comisións Informativas) e non teñan dedicación exclusiva ou parcial.
Aplicar unha reducción do 10% ás asignacións para os grupos políticos tanto no seu
compoñente fixo como no variable.

SEGUNDO: Iniciar o expediente administrativo correspondente para proceder a modificar ás
Bases de Execución 34 e 35 do Orzamento Municipal no sentido expresado no punto anterior.

TERCEIRO: O presente acordo terá todos os seus efectos a partir do 1 de xullo do 2010 con
independencia do tempo que dure a tramitación da modificación das Bases de Execución do
Orzamento e a posterior publicación no BOP.

Deliberación.- Síntese das intervencións:

Sr. Alcalde-Presidente: Resume a proposta que incorpora a emenda do grupo Popular.

D. Alberto García Pazos, do grupo Popular: Votarán a favor, facendo referencia ás
modificacións introducidas na Comisión, a instancias do seu grupo. Asúmese deste xeito a
recomendación da Federación de Municipios, de forma que os cargos representativos tamén
contribúan á redución do déficit. A postura que consideran razoable é a de apoiar aquelas
propostas que estean mellor fundamentadas.

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo UCN: Pártese da recomendación da FEMP, pero
o esforzo que o goberno está disposto a facer é escaso. Parécelles mellor a proposta dos non
adscritos, porque incluso é máis fácil de calcular. Coa redacción proposta nin sequera se sabe
se as bases de execución se están modificando agora ou só se inicia o proceso. Tampouco
se concreta o destino do aforro.

Sr. Alcalde-Presidente: O Sr. Fernández Comesaña hai seis anos cobraba máis como
Concelleiro que o que cobra hoxe o Alcalde. O aforro xerado irá destinado a facerlle fronte a
débedas non pagadas polo goberno anterior. O acordo inclúe a corrección das bases de
execución.

D. Anxo Valverde Pino, Concel/eiro non adscrito: A proposta de acordo non estivo á
disposición dos Concelleiros con dous días hábiles de antelación e falta o informe do
Interventor. Entenden que se trata dunha aprobación inicial e consideran que a redución
pactada é insuficiente. Debería ser do 10 por 100 en todos os conceptos. Dálle lectura á súa
proposta. A recomendación da Federación de Municipios non obriga a nada. A redución
noutros Concellos está entre o 10 e o 15 por 100. Non entende a postura do PP.

Sr. García Pazos: O PP en Nigrán toma as súas decisións en base a criterios obxectivos, sen
estar condicionado polo que se faga noutros Concellos.
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Sr. Fernández Comesaña: A comparación que fai o Alcalde con salarios anteriores é
demagóxica, porque o importante é a xestión que cada un desenvolve. Recorda que as
débedas sen pagar xa deixounas o goberno do PSOE. A proposta de acordo non está
completa e falta o informe do Interventor. O lóxico sería deixar claro que o que se fai é iniciar
o procedemento de modificación das bases de execución.

Votación e acordo sobre a emenda, con proposta alternativa, do Sr. Giráldez Fernández.
Previa votación ordinaria, adoptouse o acordo que a seguir se fai constar:

- Votos a favor: 5; UCN e non adscritos.
- Votos en contra: 12; PSOE e PP.
- Abstencións: ningunha.

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello acorda rexeitar a emenda.

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

- Votos a favor: 12; PSOE e PP.
- Votos en contra: 3; non adscritos.
- Abstencións: 2; UCN.

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello acorda aprobar a proposta dictaminada poIa
Comisión Informativa.

1.7.- MOCiÓN DE URXENCIA.

Formulada polo grupo UCN.

COMISiÓN DE INVESTIGACiÓN SOBRE AS BANDEIRAS AZUIS.

En los últimos días hemos tenido conocimiento por la prensa, que éste año el Ayuntamiento
de Nigrán ha perdido dos banderas azules, en concreto, la referida a la playa de Patos y la
playa de Panxón, quedando únicamente una, la referida a playa América (que el Sr. Alcalde
anunció no izar como medida de protesta), como consecuencia del informe emitido por el
Organismo supervisor ADEAC, que sirve de base para que la Xunta de Galicia otorgue tal
distinción, entre otros aspectos a tener en cuenta, la calidad de las aguas, de los arenales etc.

Ante la gravedad de los hechos y, sobre todo teniendo en cuenta el grado de consolidación de
las citadas banderas en el municipio, que desde hace años vienen mereciendo tal galardón las
playas de nuestro litoral, producto del esfuerzo y trabajo realizado por los diferentes gobiernos,
a lo largo de las últimas legislaturas.

Tal situación, viene a poner de manifiesto la falta de diligencia y el abandono que desde las
concejalías de medio ambiente y playas se viene produciendo en su cuidado y mantenimiento,
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siendo múltiples y reiteradas las reclamaciones formuladas desde la oposición, encontrando
sistemáticamente con el más absoluto de los desprecios.

Tal situación era previsible, ya que los medios mecánicos empleados tradicionalmente para su
limpieza, se han visto reducidos y potenciando exclusivamente los medios manuales, con el
mero pretexto de conservar los pulgones de los arenales, que al parecer las máquinas
destruyen.

Con tales medidas, las consecuencias son más que evidentes: la suciedad abunda por todas
partes, las playas nunca han estado tan sucias, presentando un aspecto nada deseado y que
el organismo supervisor ADEAC así lo recoge en su informe, con las graves consecuencias
que tal situación puede acarrear no solo para el turismo, sino también para la imagen negativa
que se está proyectando del municipio y que choca radicalmente con la imagen de municipio
de excelencia turística que se pretende alcanzar.

Siendo todo ello grave, lo son todavía más las recientes declaraciones efectuadas por el Sr.
Alcalde, en las que presunta o veladamente, venia a relacionar tal decisión con la anulación
de contrato suscrito en la anterior legislatura con la empresa SEGEM, encargada del servicio
de socorrismo y salvamente en las playas, acusando al Organismo supervisor ADEAC de
mantener o defender intereses económicos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:

PRIMERO: Crear una comisión de investigación en la que estén representados todos grupos
municipales, al objeto de que se ponga sobre la mesa toda la información de que se pueda
disponer, en aras de aclarar tan grave asunto, y reparar en su caso, el daño causado tanto al
turismo como a la imagen del propio municipio.

SEGUNDO: Colocar de forma inmediata la bandera azul concedida para playa América.

Deliberación sobre a urxencia. Síntese das intervencións:

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo VCN: A cuestión require a decisión plenaria e por
razóns persoais non a puido formalizar antes.

Sr. Alcalde-Presidente: \sto xa se anunciou na prensa hai un mes.

D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Votarán a favor da urxencia.

Votación e acordo relativo á urxencia.- Sometida á votación a declaración de urxencia,
obtense o seguinte resultado:

- Votos a favor: 14; PSOE, PP e UCN.
- Votos en contra: ningún.
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- Abstencións: 3; non adscritos.

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello acorda aprobar a declaración de urxencia.

Deliberación sobre o fondo do asunto.- Síntese das intervencións:

D. Antonio Fernández Comesaña do grupo VCN: Le a Moción e sinala que o fracaso deste
goberno é estrepitoso. A cuestión é que non se sabe cales son as razóns desta situación, nin
se hai ou non intereses estraños e tampouco como foi a rescisión do contrato con SEGEM.
Seguramente o Alcalde terá probas do que afirmou. Pero tamén é posible que as obras do plan
"E" próximas á costa teñan algo que ver, tendo en conta as datas nas que se levaron a cabo,
ou que sexa unha rabecha do Alcalde. A cuestión pode traer consecuencias para corporacións
futuras. Nesa comisión o Alcalde poderá aportar as probas correspondentes.

D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: A retirada é unha amoestación ao goberno, e
Alcaldía reaccionou cunha rabecha. Isto é o que parece. ADEAC di que o Alcalde falta á
verdade e que confunde á poboación. Nigrán presentouse voluntariamente ao concurso.
ADEAC explica as razóns e estas teñen que ver coa calidade das augas ou a falta de limpeza,
accesibilidade, déficits de aparcamentos ou nos servizos de socorrismo, etc. E todo isto pasa
nun momento en que Galicia consegue máis bandeiras que nunca. Parece que non se está
coidando correctamente este recurso. O certo é que ADEAC se reserva incluso o exercicio de
accións legais e pídelle ao Alcalde que aclare se as declaracións as fixo a título persoal ou
institucional. O PP non as subscribe e apoiará a proposta de UCN.

D. David Giráldez Fernández, Concel/eiro non adscrito: Está a favor da moción e pide que se
coloque a bandeira azul.

D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Parécelle frívola a presentación desta
iniciativa pola vía de urxencia. A moción está errada xa que non é a Xunta a que outorga as
bandeiras azuis, senón unha fundación privada. Por outra parte, non é serio que se fale de
"pulgóns" da praia cando se trata del pulgas de auga que teñen un notable interese ambiental,
do mesmo xeito que tamén se aprecia na zona a nidificación dun paxaro en perigo de extinción.
O argumento básico de ADEAC ten que ver co salvamento e socorrismo. E no tocante ás obras
so se refire a unha cuestión concreta. Pensa que o criterio de outorgamento é moi dubidoso.
O contrato que se rescindiu con SEGEM supuña un gasto de 10 millóns de pesetas ao mes
para o Concello. E resulta curioso que o encargado desa empresa aparecese ao ano seguinte
como inspector da bandeira azul. Ademais, nunhas xornadas ás que asistiu sobre as bandeiras
azuis, chegouse a suxerir a necesidade de asumir determinados custes de acondicionamento
das praias para obter bandeira azul. Outro aspecto chocante é que sexa ADEC a que
homologue os cursos de socorrismo. Considera que á proposta deberíase engadir a
consideración sobre se se deben seguir pedindo as bandeiras azuis. Por outra, pensa que non
se deberían izar as outorgadas. Considera, finalmente, que a calidade ambiental da nosa costa
é mais que satisfactoria e que non é significativo o número de turistas que nos vistan porque
haxa bandeiras azuis.

Sr. Valverde Pérez: O certo é que non obtivemos esas bandeiras e que os indicadores son
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negativos. O Concelleiro de medio ambiente parece insinuar que os Concellos compran as
bandeiras. Se fose así, a cuestión debería poñerse en mans da fiscalía. Por outra parte, cabe
preguntarse a que foi o Concelleiro a ese congreso sobre bandeiras azuis se non cre nelas.
É importante preocuparse da saúde dos paxaros e pulgas, pero tamén da das persoas. E neste
sentido percíbese un déficit de seguridade e no relativo á Iimpeza nótase ultimamente unha
certa melloría.

Sr. Fernández Comesaña: O goberno defende as bandeiras segundo IIe convén. A
recuperación dunar xa empezou hai moito tempo, non é de agora. A cuestión é delicada e, se
hai algo que aclarar, débese facer.

Sr. Giráldez Fernández: Está de acordo en que na comisión se valore o pedir ou non bandeiras
azuis no futuro.

Sr. Hermida Lago: O informe-valoración é dunha data concreta, o 30 de xullo de 2009. Non
comparte a colocación das bandeiras e sinala que quen cambiou de criterio foi ADEAC.

Sr. Alcalde-Presidente: Tivo ocasión de viaxar a Madrid para recoller premios institucionais
tanto da FEMP coma do Ministerio de medio Ambiente pola calidade ambiental acadada na
zona costeira de Panxón. Os acontecementos fixeron que deixase de crer nas bandeiras azuis.
A oposición parece que quere darlle máis credibilidade a ADEAC, que visita Nigrán un día
concreto. Pregúntase se alguén pode ser obxectivo se ten a dobre condición de prestador de
servizos e inspector. Esa comisión deberá aclarar se se xulgou a Nigrán con obxectividade.
Finalmente, sinala que non comparte o que se afirma na exposición de motivos da moción.

Sr. Valverde Pérez: Recorda que o proxecto de recuperación dunar ven de antigo e pensa que
as prais de Nigrán non se atopan nas mellores condicións.

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

- Votos a favor: 10; PP, UCN e non adscritos.
- Votos en contra: 7; PSOE.
- Abstencións: Ningunha.

Coa maioría sinalada, o Pleno do Concello acorda aprobar a Moción, quedando
redactada a súa parte dispositiva nos seguintes termos:

PRIMERO. Crear una comisión de investigación en la que estén representados todos grupos
municipales, al objeto de que se ponga sobre la mesa toda la información de que se pueda
disponer, en aras de aclarar tan grave asunto, y reparar, en su caso, el daño causado tanto al
turismo como a la imagen del propio municipio. Dicha Comisión también evaluará la
procedencia o no de seguir solicitando banderas azules.

SEGUNDO. Colocar de forma inmediata la bandera azul concedida para playa América.
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11. - CONTROL DOS ÓRGANOS DE GOBERNO

1I.1.-RESOLUCIÓNS DAALCALDíA ESPECIAL REFERENCIA ÁREORGANIZACiÓN
DO GOBERNO MUNICIPAL

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 maio
de 2010 e o 31 de maio de 2010,ambos incluídos.

En especial o pleno toma razón dos seguintes Decretos sobre reorganización do
goberno municipal:

A) Decreto do 21 de xuño de 2010, que se transcribe:

REORGANIZACiÓN DO GOBERNO MUNICIPAL

Expediente: Organización Municipal
Número: 2007/053S

O paso á condición de non adscritos dos tres Concelleiros que ata agora integraban o grupo municipal do
BNG pon fin ao pacto de goberno subscrito entre o Partido Socialista e a referida formación política.

En consecuencia esta Alcaldía, de conformidade coas atribucións que lIe outorga o arto 23 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e concordantes do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais do 28 de novembro de 1986, a Alcaldía RESOLVE:

PRIMEIRO.- Dispoñer os seguintes cesamentos:

1.1.- D. David Giráldez Femández cesa como Primeiro Tenente de Alcalde, como membro da Xunta de Goberno
Local e na Delegación xenérica outorgada por resolucións da Alcaldía.

1.2.- D. Anxo Va/verde Pino cesa como Concelleiro Delegado do Servizo de Cultura.

1.3.- D. Xosé Lois Gutiérrez Soto cesa como Concelleiro Delegado do Servizo de Deportes.

SEGUNDO.- Nomeamentos:

Nomear Tenentes de Alcalde coas facultades que lIe atribúe o arto 47 do Regulamento de Organización
e demais disposicións aplicables, aos seguintes membros da Xunta de Goberno Local:

2.1. Primeiro Tenente de Alcalde: D. Juan Antonio González Pérez
2.2. Segundo Tenente de Alcalde: D. Manuel Doldán Costas.

TERCEIRO.- A Xunta de Goberno Local queda integrada, ademais de polo Alcalde-Presidente, polos tres
Concelleiros/as que a continuación se indican:

D. Juan Antonio González Pérez.
D. Manuel Doldán Costas.
Da. Purificación Leal Docampo.

CUARTO.- Modificar en determinados aspectos as delegacións especiais da Alcaldía, de xeito que, a partir da
presente Resolución, o conxunto das mesmas queda como segue:
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1.1.- Servizo: URBANISMO E VIVENDA. ECONOMíA, FACENDA E PATRIMONIO. CONTRATACIÓNS.
PROMOCiÓN EMPRESARIAL. BENESTAR SOCIAL. CULTURA.

1.2.- Concelleiro-Delegado: D. Juan Antonio Gonzá/ez Pérez
1.3.- Ámbito e facultades: A delegación comprende, á excepción da facultade de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceiros, aquelas outras facultades e deberes que corresponden á Alcaldía, relativos
á dirección e xestión interna das dependencias e servizos municipais que se ocupen ou garden relación coas
seguintes materias:

Ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística. Promoción e xestión de vivendas.
As previstas na lexislación reguladora das Facendas Locais.
Patrimonio municipal.
As reguladas na lexislación de contratos das Administracións públicas.
Promoción empresarial, incluída a das actividades comerciais e industriais.
Actividades e instalacións de servicios sociais (Centro 3a Idade, oo.).
Prestación de todos os servizos sociais.
Actividades e instalacións culturais (Biblioteca, Escolas culturais,.oo).
Patrimonio histórico-artístico e cultural.
Normalización lingüística.

2.1.- Servizo: MEDIO AMBIENTE. PARTICIPACiÓN CIDADÁ.
2.2.- Concelleiro-Delegado: D. Juan José Hermida Lago
2.3.- Ámbito e facultades: A delegación comprende, á excepción da facultade de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceiros, aqueJas outras facultades e deberes que corresponden á Alcaldía, relativos
á dirección e xestión interna das dependencias e servizos municipais que se ocupen ou garden relación coas
seguíntes materias:

Protección do medio ambiente (montes, litoral, cauces f1uviais, oo.) e depuración das augas
residuais.
Canles de información, colaboración e participación dos cidadáns nos asuntos públicos
municipais, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información para esta finalidade.

3.1.- Servizo: SANIDADE E CONSUMO. XUVENTUDE. IGUALDADE. PROMOCiÓN DO EMPREGO.
3.2.- Concelleira-Delegada: Da. Purificación Leal Docampo
3.3.- Ámbito e facultades: A delegación comprende, á excepción da facultade de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceiros, aquelas outras facultades e deberes que corresponden á Alcaldía, relativos
á dirección e xestión interna das dependencias e servizos municipais que se ocupen ou garden relación coas
seguintes materias:

Abastos, matadoiros, feiras, mercados e defensa de usuarios e consumidores.
Protección da salubridade pública, atención primaria da saúde.
Cemiterios e servizos funerarios.
Actividades xuvenís e ocupación do tempo libre.
Reinserción social.
Inmigración.
Promoción da muller.
Actividades e instalacións do CIM
Promoción do emprego.

4.1.- Servizo: EDUCACiÓN E TURISMO.
4.2.- Concelleira-Delegada: Da. Ma. Estela Pérez Pérez
4.3.-Ámbito e facultades: A delegación comprende, á excepción da facultade de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceiros, aquelas outras facultades e deberes que corresponden á Alcaldía, relativos
á dirección e xestión interna das dependencias e servizos municipais que se ocupen ou garden relación coas
seguintes materias:

Cooperación coa Administración educativa no relativo ós centros docentes públicos, á vixilancia
do cumprimento da escolaridade obrigatoria.
As derivadas do funcionamento e mantemento da Gardería infantil
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Promoción turística do municipio.

5.1.- Servizo: SERVIZOS DE L1MPEZA E XARDíNS. RELACIÓNS COAS ASOCIACIÓNS VECIÑAIS.
SERVIZOS URBANOS, VíAS E OBRAS.

5.2.- Concelleiro-Delegado: D. Cándido Costas Fernández
5.3.- Ámbíto e facultades: A delegación comprende, á excepción da facultade de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceiros, aquelas outras facultades e deberes que corresponden á Alcaldía, relativos
á dirección e xestión interna das dependencias e servizos municipais que se ocupen ou garden relación coas
seguintes materias:

Todos os servizos de limpeza, de recollida e tratamento de residuos sólidos (Limpeza viaria, de
praias, ... ).
Conservación e mantemento de zonas verdes (parques e xardíns).
Relacións coas asociacións de veciños.
Parque móbil.
Servizos de alumeado publico, subministro de auga, rede de sumidoiros, outros servizos urbanos
e mobiliario urbán.
Desenvolvemento das zonas destinadas a espazos públicos.
A conservación e a pavimentación das vías publicas urbanas e rurais.
As obras de infraestructura en xeral relacionadas con estes servizos.
O control das empresas concesionarias que presten este tipo de servizos.

6.1.- Servizo: SEGURIDADE. ACTIVIDADES MARíTIMAS. FESTEXOS POPULARES E DEPORTES.
6.2.- Concelleiro-Delegado: D. Manuel Doldán Costas
6.3.- Ámbito e facultades: A delegación comprende, á excepción da facultade de resolver mediante actos

administrativos que afecten a terceiros, aquelas outras facultades e deberes que corresponden á Alcaldía,
relativos á dirección e xestión interna das dependencias e servizos municipais que se ocupen ou garden
relación coas seguintes materias:

Seguridade en lugares públicos, ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas.
Transporte público de viaxeiros.
Protección civil, prevención e extinción de incendios.
Actividades do mar relacionadas coas competencias municipais.
Festexos populares.
Actividades e instalacións deportivas (Pavillón municipal, Campos de fútbol, ... ).

QUINTO.- Determinar que a presente Resolución produza efectos desde o día seguinte ó da súa data, sen prexuízo
da súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da provincia.

SEXTO. Dar conta ao Pleno na primeira sesión que celebre, notificándose, ademais, ás persoas interesadas.

B) Decreto do 21 de xuño de 2010, que se transcribe:

CESE DE PERSOAL EVENTUAL: SECRETARíA PARTICULAR DA TENENCIA DE ALCALDíA

Expediente: Organización Municipal
Número: 2007/053S

Por acordo plenario de 12 de xullo de 2007, e con base no arto 104 da Lei de Bases do Réxime Local,
establecéronse dous postos de traballo de persoal eventual de confianza; un deles para o desempeño, a media
xornada, da Secretaría Particular da Tenencia de Alcaldía.

Visto que por Decreto desta data, e con efectos do día seguinte, dispúxose o cese do titular da referida
Tenencia da Alcaldía e que segundo dispón o arto 104.2 de la Lei 7/1985, de 7 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local e disposicións concordantes, o nomeamento e cese do persoal eventual é libre e correspóndelle ao
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Alcalde. Tendo en conta tamén, que segundo a mesma disposición este persoal cesa automaticamente, en todo
caso, cando se produza o cese da autoridade á que presten a súa función de confianza ou asesoramento.

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Cesar como Secretario Particular da Tenencia de Alcaldía a D. Xoán Lois Cabreira Fernández, con
efectos do día seguinte ao da presente resolución.

SEGUNDO.- Indicar que esta resolución pon fin á vía administrativa polo que contra a mesma cabe interpoñer
potestativamente RECURSO DE REPOSICiÓN, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que a dictou, ou
interpoñer directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante o correspondente Xulgado do
Contencioso-Administrativo ou Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
segundo a distribución de competencias que se conten na lei 29/1998 do 13 de xullo, no prazo de dous meses a
contar dende a notificación.

Todo sen prexuízo de que poida exercitar, no seu caso, calquera outro recurso que estime procedente.

e) Decreto do 22 de xuño de 2010, que se transcribe:

CESAMENTO DE MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Expediente: Organización Municipal
Número: 2007/053S

Por Decreto da Alcaldía do 21 de xuño de 2010 reorganizouse o goberno municipal quedando integrada
a Xunta de Goberno Local, ademais de polo Alcalde-Presidente, por tres Concelleiros/as: D. Juan Antonio González
Pérez, D. Manuel Doldán Costas e Da. Purificación Leal Docampo.

En consecuencia, esta Alcaldía RESOLVE:

Determinar que a referida Resolución comporta o cesamento como membros da Xunta de Goberno Local
de D. David Giráldez Fernández, tal e como xa indica o referido Decreto, e de D. Xosé Lois Gutiérrez Soto.

Deliberación.-Interveñen os representantes dos grupos municipais que se relacionan,
que expoñen as opinións que se fan constar:

11.2.- ROGOS E PREGUNTAS

1.- D. David Giráldez Fernández, Concelleiro non adscrito:

Pide que se lIes facilite copia de todas as alegacións formuladas ao Avance do PXOM

2.- D. Alberto García Pazos, do grupo Popular:

Pregunta:

2.1. Se a empresa que entregou as as farolas do paseo de Panxón fixo o
correspondente escrito de doazón e se as vellas se van aproveitar.
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2.2. Cando se vai traer ao Pleno a cuestión das horas extras da Policía Local.

Sr. Alcalde-Presidente: Na nómina deste mes xa se poderá regularizar esa situación.

2.3. Inventario municipal: para cando se poderá ter un primeiro avance e tamén a RPT.

2.4. O punto Iimpo: se se vai manter a primeira iniciativa de emprazamento ou se vai
buscar unha alternativa.

2.5. Para o Concelleiro delegado na recollida de Iixo: cando se vai ter unha proposta
sobre o cumprimento das condicións do contrato.

2.6. Vías e obras: cal vai ser a solución para situar a novo almacén municipal, e se vai
ser ou non na zona do parque empresarial.

2.7. Que repercusións pode ter para o Concello a problemática xurdida coa empresa
subcontratante da ampliación da Casa Consistorial.

Sr. Alcalde-Presidente: Pídelle aos Concelleiros afectados que lIe contesten antes do
próximo Pleno.

3.- D. Antonio Fernández Comesaña do grupo VCN. Manifesta que quere dar lectura a un
escrito do seu grupo, a consecuencia duns feitos moi graves.

Declaracion de condena contra el concejal candido costas, por insultos y amenzas vertidas
hacia el portavoz de UCN, al finalizar el pasado pleno del mes mayo.

ANTONIO FERNANDEZ COMESAÑA, Portavoz del Partido Unión Centrista de Nigrán (UCN),
quiere dejar constancia ante el Pleno de la Corporación de los siguientes HECHOS:

El pasado día 26 de mayo a la finalización del pleno ordinario, todavía dentro de la Casa
Consistorial y mientras abandonábamos el salón de Plenos, el concejal del PSOE CANDIDO
COSTAS ha vertido insultos contra mi persona así como amenazas hacia el resto del grupo
(que bien podían ser extensibles al resto de los Corporativos).

Ante la gravedad de los hechos denunciados, queremos dejar constancia en acta de ésta
sesión plenaria, y mostrar nuestra mayor repulsa, indignación y condena, ante unos hechos
tremendamente graves, que atentan contra la más elemental norma de convivencia pacífica
y democrática. Tal comportamiento provocador, chulesco y de corte fascista, es indigno de un
representante público, que demuestra con su comportamiento confundir el debate y la
discrepancia política, llevándolo incluso al terreno personal.

UCN entiende que este comportamiento contra miembros de la Corporación, representantes
legítimos de los ciudadanos, elegidos libre y democráticamente, por el simple hecho de
defender unas ideas o pensamientos diferentes, discrepar y criticar decisiones políticas, no
debe bajo ningún concepto, ser llevado más allá del terreno y el debate político, y que el
comportamiento antidemocrático y dictatorial demostrado por el citado concejal D. Cándido
Costas, no es acreedor del acta que ostenta ni del cargo que ocupa.

Por tal motivo UCN exige públicamente DISCULPAS por parte del Sr. Cándido Costas y que
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tal conducta no vuelva a repetirse, ni contra nuestro grupo ni contra ningún otro miembro de la
Corporación Municipal.

De no hacerlo de forma voluntaria, trasladamos la responsabilidad al Sr. Alcalde D. Efrén
Juanes, como máxima autoridad y representante del Partido Socialista, haciéndolo igualmente
cómplice y responsable de los insultos y amenazas vertidos por el compañero de su partido.

UCN no llevará a cabo acuerdo alguno con el PSOE, ni formulará pregunta alguna sobre las
áreas que gestiona, durante el tiempo que resta de legislatura, mientras no se restituya el daño
causado y se depuren responsabilidades políticas.

En cualquier caso, nos reservaremos las acciones legales a que haya lugar, para restituir el
daño al honor causado.

3.1. Xa solicitaron no pleno pasado información sobre o importe das costas do
contencioso relativo a recuperación do camiño público da Raposa. Tamén preguntan a canto
ascenden os honorarios dos avogados.

Sr. Alcalde-Presidente: Pídelle ao Concelleiro delegado que lIa facilite.

3.2. Dado que hai uns quince dias estaban traballando nese camiño con maquinaria
municipal, pregunta por que se estaban utilizando eses medios públicos nunha actuación de
solo urbano na que o propietario ten que ceder o solo urbanizado e a canto ascenderon os
custes desa maquinaria e man de obra.

Sr. Alcalde-Presidente: O que se fixo foi evitar que quedase alí un cambio de rasante,
actuando a maquinaria sobre o público. Non sabe a canto ascenderon os custes.

Sr. Fernández Comesaña: ¿Vanse deducir eses custes do aval que debe ter
depositado?

Sr. Alcalde-Presidente: Non houbo custes sobre nada que non tiverse que facer o
Concello. O Concello no participou nas obras de urbanización do particular. O
enxeñeiro emitirá informe e facilitaráselle

3.3. Muro no camiño do Cabalo: ¿Foi o enxeñeiro fiscalizar as obras como se dixo no
ultimo pleno e, en caso afirmativo, que informe emitiu e que medidas se tomaron?

Sr. Alcalde-Presidente: A orde deuna. O enxeñeiro adiantoulle que non se respectaban
as medidas cautelares. Facilitaráselle o informe técnico.

3.4. Xa ten preguntado pola demora de máis dun ano concesión de licencias de vados.
O Alcalde manifestara que o problema xa estaba resolto, pero segue concedendo autorizacións
que levan máis dun ano solicitadas. ¿Cantos expedientes destes quedan por autorizar e de
cando datan as solicitudes?

Sr. Alcalde-Presidente: Contestará por escrito.
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3.5. Ten noticia que desde finais de maio todos os decretos de licencias obras están
pendentes de asinar polo Alcalde e notificar ao interesado ¿Cales son as razóns da demora?
Ademais, so se puxeron á disposición para o Pleno os decretos do mes de maio.

Sr. Alcalde-Presidente: Na Unidade Central hai dúas persoas de baixa e xa se vai
contratar a alguén.

3.5. No relativo á RPT seguen esperando a información sobre a decisión que se vai
tomar ¿en que situación está o expediente e a que se debe tanta demora?; ¿pagouse a
factura?

Sr. Alcalde-Presidente: O servizo de contratación informou que os traballos non se
axustaban ao contratado, deuse un trámite de audiencia á empresa e posteriormente
o servizo ratificouse na mesma conclusión. Agora ten que pasar un trámite de informe
do Consello Consultivo. A factura non se pagou.

3.6. A Concelleira de Turismo: en relación co camiño portugués pola costa e á
celebración do Ano Santo pregúntalle que actividades están programadas.

Da. Estela Pérez Pérez, Concel/eira Delegada: Limpouse o camiño e estase á espera
de que a Xunta mande a sinalización. Tamén se esta a espera de que o Xacobeo
remita o programa de actividades. Unha está prevista para o mes de xullo.

3.7. Ao Concelleiro Delegado Sr. Doldán, sobre a rede semafórica. O semáforo da Foz
volve estar avariado, despois do que xa se gastou para reparalo. Tampouco funciona o do
cruce de Otero Pedraio cara Panxón. Pide axilidade nestas reparacións.

Sr. Doldán Costas: No primeiro deles foi unha obra de FENOSA a causante das
avarías, agora arranxouse e esa empresa terá que correr cos gastos. Facilitarase un
informe do Enxeñeiro. O segundo tamén se vai repor, porque a causa fora un
accidente.

3.8. Ao Concelleiro Delegado Sr. Doldán ¿Que marquesinas foron as acondicionadas
en cumprimento do contrato con Oia Servizos de Publicidade, do mes de maio, e en que
consistiu o acondicionamento?

Sr. Doldán Costas: Quedaban pendentes dúas en Panxón, que están a punto de
arranxarse. Outra na Baixada de Monte Alto e subindo cara a Priegue quedaban tres
pendentes. Ademais, hai unha relación que pode consultar o Concelleiro.

Sr. Fernández Comesaña: Ademais ¿como se pode contratar cunha empresa que é
infractora, que ten impostas sancións pola instalación de valas publicitarias? ¿xa
pagaron as sancións?

Sr. Doldán Costas: Se a empresa ten algunha sanción por outros motivos non ten nada
que ver coa contratación legal das marquesinas.

3.9. Rogo: Que se Iimpe de maleza o camiño do lavadeiro en Panxón.
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3.10. ¿Cando van empezar os socorristas?

Sr. Alcalde-Presidente: espera que na próxima fin de semana.

3.11. Pregunta se xa chegaron os espellos polos que xa ten preguntado e que parece
que xa estaban pedidos.

Sr. Alcalde-Presidente: Aínda non.

4.- D. Anxo Valverde Pino, Concel/eiro non adscrito:

4.1. Sobre un papel que circula referido á celebración de determinados actos culturais
pregunta ao Concelleiro Delegado seobre se é real a información que neles se da.

D. Juan Antonio González Pérez, Concel/eiro Delegado: Non sabe de que papeis lIe
fala.

Sr. Valverde Pino: Neses papeis afírmase, por exemplo. que se vai celebrar un festival
folclórico o día de xullo 6 no campo de redes, no que a información dos organizadores
que alí aparece é falsa. O papel está na oficina de turismo.

D. David Giráldez Fernández, Concel/eiro non adscrito: Pregunta por que se da esta
información falsa e pide que se corrixa. E isto repítese con outro acto previsto para o
día 16 de xullo no mesmo lugar, no que tamén se atribúe a organización á Consellería
de Cultura da Xunta, cando esta so concede unha subvención, pero quen organiza é
o Concello. O mércores 28 tamén se organiza un acto no paseo de Panxón que non
cumpre co se lIe solicitou á Xunta.

Sr. González Pino: O departamento de cultura non ten persoal e o Concelleiro
tampouco fixo iso.

4.2. O Alcalde falou de que vai entrar unha persoa na Unidade Central ¿fai falla para
iso modificar o cadro de persoal?, porque cando el pediu unha para Cultura o Alcalde díxolle
que facía falta modificala.

Sr. Alcalde-Presidente: Esta e por unha baixa laboral, e non ten nada que ver coa outra
cuestión.

5.- D. Xosé Lois Gutierrez Soto, Concel/eiro non adscrito:

5.1. Lembra a petición do Sr. Giráldez no sentido de que se faciliten canto antes as
copias das alegacións ao Avance do PXOM, que están escaneadas.

Sr. Alcalde-Presidente: Non ten inconveniente. Comentará co Secretario os aspectos
legais.

5.2. Pide que as actas da Xunta de Goberno Local, tanto das sesións coma das
reunións se lIes faciliten no prazo dos dez días seguintes ao da celebración.
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5.3. Sobre a execución das obras da rúa San Roque ¿como está o proceso de
contratación?

Sr. Alcalde-Presidente: Está en marcha.

***

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.
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