
DATA Nº Acta ASUNTO

12/07/2007 7 Coñecemento da constitución dos grupos políticos.
12/07/2007 7 Periodicidade das sesións do pleno e da xunta de goberno local

12/07/2007 7
Creación, composición e funcionamento das comisións informativas permanentes. 
Adscrición de concelleiros ás mesmas.

12/07/2007 7
Nomeamento de representantes na Mancomunidade de municipios do Val Miñor e 
na mancomunidade da área intermunicipal de Vigo.

12/07/2007 7

Determinación de cargos con dedicación exclusiva ou parcial. Retribucións, 
indemnizacións e asistencias dos membros da corporación. Número, características 
e retribucións do persoal eventual.

12/07/2007 7
Coñecemento das resolucións do alcalde en materia de nomeamento da xunta de 
goberno local, Tenentes de alcalde e delegacións do alcalde.

12/07/2007 7 Supresión da delegación do pleno na xunta de goberno local.
12/07/2007 7 Elección do xuíz de paz substituto.

26/09/2007 8
Modificación (Nº 17) das normas subsidiarias de planeamento, referida as normas 
de rasantes e cubertas. Trámite de aprobación inicial.

26/09/2007 8
Actuacións referidas ao futuro PXOM. Impulso da redacción do PXOM e da 
creación dun concello sectorial.

26/09/2007 8
Actuacións referidas ao futuro PXOM. Solicitude de subvención para a redacción do 
PXOM.

26/09/2007 8
Actuacións referidas ao futuro PXOM. Moción do grupo popular sobre o calendario 
das actuacións encamiñadas á redacción do PXOM.

26/09/2007 8
Consorcio Galego de Servizos de igualdade e benestar. Nomeamento de 
Representante municipal na asemblea xeral.

26/09/2007 8
Convenio marco de colaboración e cooperación coa empresa de transformación 
agraria, S.A. (TRAGSA)

26/09/2007 8
Porto deportivo pesqueiro de Panxón. Moción do grupo popular demandando 
actuacións de Portos de Galicia.

26/09/2007 8 Area metropolitana de Vigo. Moción de apoio o contido do anteproxecto de lei.

26/09/2007 8
Execución da obra do boulevard de circunvalación de praia América e execución de 
varias rotondas.

26/09/2007 8 Solicitude de desafectación dos locais escolares do Viso (Ramallosa).

31/10/2007 9
Expediente de cesión de terreo ao SERGAS para construción de centro de saúde 
en Panxón.

31/10/2007 9
Estacionamento para vehículos no subsolo de zona verde do PERI-5 de Ramallosa: 
Tarifas e regulamento interior da explotación.

31/10/2007 9 Impostos sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM): Aprobación inicial.
31/10/2007 9 Taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo: Aprobación inicial.

31/10/2007 9
Taxas pola prestación dos servizos de suministracións de auga potable, rede de 
sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais: aprobación inicial.

28/11/2007 10
Acceso das parellas de feito aos beneficios de que dispoñen as unións matrimoniais 
no ámbito dos servizos municipais.

28/11/2007 10 Proposta relativa ao proxecto de parque eólico (Albariño I).
28/11/2007 10 Proposta de modificación das NNSS en Telleira, Paradellas.

28/11/2007 10
Proposta relativa á redacción dunha ordenanza fiscal pola utilización do dominio 
público polas empresas de telefonía móbil.

28/11/2007 10
Redacción dunha ordenanza fiscal pola utilización do dominio público polas antenas 
de telefonía móbil.

28/11/2007 10
Proposta de nomeamento dun representante do concello de Nigrán na comisión 
especial de contas da mancomunidade da área intermunicipal de Vigo.

28/11/2007 10
Moción sobre melloras na seguridade Víal: Pintura antideslizante e elevación dos 
pasos de peóns na PO-552.

Páxina 1 de 15



28/11/2007 10 Moción sobre posibles actuacións sobre o río Muíños para evitar desbordamentos.
19/12/2007 11 Ampliación do leito do río Muíños.
19/12/2007 11 Sinalización horizontal dos viais públicos.
19/12/2007 11 Construción da casa cuartel da Garda Civil.

19/12/2007 11
Adhesión do concello de Nigrán a rede de gobernos locais + Bíodiversidade 2010 
da FEMP.

30/01/2008 1 Expediente para contratar a redacción do PXOM.

30/01/2008 1
Traslado a soporte informático da información relativa ao inventario de vías 
públicas.

30/01/2008 1 Apoio a implantación do ciclo "Xestión administrativa" no IES PROVAL.
30/01/2008 1 Prestación eficaz do servizo postal no termo municipal.

30/01/2008 1 Petición sobre instalación de equipos para a recepción da televisión dixital terrestre.

30/01/2008 1

Imposto sobre construcións, instalacións e obras e da taxa pola expedición de 
licencias urbanísticas: delegación no ORAL das facultades de inspección, 
liquidación definitiva e recadación da mesma.

30/01/2008 1 Petición relativa a que se adopten medidas de carácter económico.
11/02/2008 2 Sorteo de compoñentes de mesas electorais.

27/02/2008 3
Modificación (Nº 18) das normas subsidiarias de planeamento, referida as 
condicións de edificación de locais comerciais. Aprobación inicial.

27/02/2008 3 Tarifa eléctrica nocturna.
27/02/2008 3 Colaboración con centros culturais das parroquias de Priegue e Parada.
27/02/2008 3 Seguridade e beirarrúas nas estradas de titularidade autonómica.
27/02/2008 3 Remate das obras de servizos na rúa Telleira.
27/02/2008 3 Obras de demolición do paseo na praia de Panxón e melloras no litoral.
27/02/2008 3 Aparcadoiro subterráneo na rúa Arquitecto Palacios.

27/02/2008 3
Ampliación do obxecto do proxecto de selado de vertedoiro do parque empresarial 
Porto do Molle.

31/03/2008 4 Aprobación da conta xeral do exercicio 2006.
31/03/2008 4 Aprobación inicial do orzamento 2008.
31/03/2008 4 Proposta para a conexión da AG-57 co parque empresarial Porto do Molle.
31/03/2008 4 Moción para a construción dun punto limpo.
31/03/2008 4 Moción para reposición do servizo nocturno de policía local.
31/03/2008 4 Proposta sobre o estado actual do subministro eléctrico.
30/04/2008 5 Dedicación dunha rúa de Nigrán a Xosé María Álvarez Blázquez.
30/04/2008 5 Moción sobre urbanización da rúa Rans PO-3340.
30/04/2008 5 Moción sobre precinto da Unidade de contenedorización subterránea.
30/04/2008 5 Deslinde entre os municipios de Nigrán e Gondomar.
30/04/2008 5 Ubicación de ambulancia medicalizada.
30/04/2008 5 Moción sobre plan estratéxico do deporte no concello de Nigrán.
30/04/2008 5 Plan municipal para a integración da poboación inmigrante (2008-2011).

30/04/2008 5 Creación, organización e composición do Consello sectorial do PXOM de Nigrán.
30/04/2008 5 Aprobación inicial da Ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais.
28/05/2008 6 Plan municipal para a integración da poboación inmigrante (2008-2011).

28/05/2008 6
Moción do grupo popular sobre centros de día de atención social para persoas con 
alzheimer e outras demencias neurodexenerativas.

28/05/2008 6 Moción sobre nomeamento de rúas e viais públicos.
28/05/2008 6 Proposta sobre o réxime do consello sectorial do PXOM de Nigrán.
28/05/2008 6 Reclamacións ao orzamento exercicio 2008: Aprobación definitiva.

28/05/2008 6
Saneamento de Chandebrito (2ª fase), Roteas e rúa do Río (Camos) e rúa Areosa 
(Nigrán), en colaboración con Augas de Galicia.

28/05/2008 6 Petición de que se aclare o relativo aos enlaces da AG-57.
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25/06/2008 7 Adxudicación do concurso para a redacción do PXOM.
25/06/2008 7 Adhesión a rede galega de municipios pola sustentabilidade.
25/06/2008 7 Moción sobre medidas de aforro enerxético.

25/06/2008 7
Mocións sobre liberalización da peaxe na intercomunicación do Val Miñor a través 
da AG-57.

25/06/2008 7 Moción sobre apoio ao sector pesqueiro.
25/06/2008 7 Moción sobre toma de posición sobre as normas do Hábitat Galego.

25/06/2008 7
Moción sobre nova alternativa de conexión da AG-57 co parque empresarial do 
Porto do Molle.

25/06/2008 7
Moción sobre reserva de solo no Parque empresarial Porto do Molle para empresas 
de Nigrán.

25/06/2008 7 Recoñecemento extraxudicial de créditos.

25/06/2008 7
Modificación de ordenanza reguladora de prezos públicos de escolas e actividades 
culturais municipais.

25/06/2008 7
Modificación de ordenanza reguladora de prezos públicos de escolas e actividades 
deportivas, e uso de instalacións deportivas municipais.

30/07/2008 8
Modificación (Nº 18) das normas subsidiarias de planeamento, referida as 
condicións de locais comerciais. Tramite de aprobación provisional.

30/07/2008 8 Convenio de adhesión á axencia de protección da legalidade urbanística.
30/07/2008 8 Mocións sobre proxecto "Vigo integra".
30/07/2008 8 Moción sobre paradas de transporte urbano.
30/07/2008 8 Modificación de crédito Nº9/2008 mediante transferencia de crédito.

30/07/2008 8
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación do solo, 
subsolo e voo.

30/07/2008 8
Novación de prestamos a longo prazo concertados co Banco de Crédito Local 
(BCL).

24/09/2008 9 Moción sobre paradas de transporte urbano.
24/09/2008 9 Nomeamento de representante na asemblea xeral de Caixanova.
24/09/2008 9 Solicitude de recoñecemento do Camiño Portugués pola costa.
24/09/2008 9 Moción sobre instalacións náutico-deportivas.
24/09/2008 9 Moción sobre recollida de restos de podas e xardinería.

24/09/2008 9
Proposta relativa a convenio para recepción de escritos dirixidos á administración 
autonómica.

24/09/2008 9
Proposta relativa a procedemento de expropiación forzosa dos terreos lindantes coa 
PO-325.

24/09/2008 9 Moción sobre urbanización da rúa Camiño Vello.
24/09/2008 9 Moción sobre urbanización Rúa Panasco.
24/09/2008 9 Adhesión do concello de Nigrán ao Grupo de acción costeira zona 7.

24/09/2008 9
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización de locais municipais para a 
prestación de servizos asociados á celebración de matrimonios civís.

24/09/2008 9
Proposta da alcaldía sobre variación de créditos asignados ás retribucións do 
persoal.

24/09/2008 9 Consolidación de Noios no campo de fútbol de Nigrán.
24/09/2008 9 Recibos do Imposto sobre Bens Inmobles.

29/10/2008 10
Expediente de cesión de terreo ao SERGAS para construción dun novo centro de 
saúde en Panxón.

29/10/2008 10 Moción do grupo popular sobre alternativas de desenvolvemento urbanístico.

29/10/2008 10
Modificación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción 
mecánica (IVTM).

29/10/2008 10
Modificación de ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de recollida de 
lixo.

29/10/2008 10

Modificación das ordenanzas fiscais reguladoras das taxas pola prestación dos 
servizos de suministracións de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e 
depuración de augas residuais.
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29/10/2008 10
Determinación dos dereitos de difícil ou imposible recadación para a cuantificación 
do remanente de tesourería do ano 2007.

29/10/2008 10 Modificación de crédito Nº 20/2008 mediante transferencia de crédito.
29/10/2008 10 Renuncia da concelleira Dª Mª Pilar Olvido Barreiro Vilas.
26/11/2008 11 Toma de posesión como concelleiro de D. Anxo Vilaverde Pino.

26/11/2008 11 Accións a desenvolver con motivo do día internacional contra a violencia de xénero.
26/11/2008 11 Solicitude dunha extensión da escola oficial de Idiomas no concello de Nigrán.
26/11/2008 11 Moción sobre o Consello sectorial do PXOM.

26/11/2008 11
Substitución do representante do concello de Nigrán nas mancomunidades do Val 
Miñor e da area intermunicipal Vigo.

26/11/2008 11 Dar conta da adscrición de concelleiros as comisións informativas.
26/11/2008 11 Escrito de alegacións ao Plan Director de estradas de Galicia.

17/12/2008 12
Delegacións na Xunta de Goberno de competencias do pleno relacionadas coa 
execución do Real Decreto-Lei 9/2008 (Plan E) .

17/12/2008 12
Convenio coa consellería de cultura e Deportes en relación co xogo de bolos na 
Carrasca.

17/12/2008 12 Proposta de subvencións á Fundación Menelas.
17/12/2008 12 Plan sectorial de vivendas protexidas.
09/01/2009 1 Pronunciamento sobre o plan sectorial de Vivendas en Nigrán.
02/02/2009 2 Sorteo de compoñentes de mesas electorais.

02/02/2009 2
Aprobación do texto definitivo do convenio de adhesión á axencia de protección da 
legalidade urbanística.

02/02/2009 2
Convenio entre Portos de Galicia e o Concello de Nigrán relativo ao 
acondicionamento da zona portuaria de Panxón.

02/02/2009 2

Actuacións municipais para a execución da lei 52/2007, pola que se establecen 
medidas a favor dos que padeceron persecución ou violencia durante a guerra civil 
e a ditadura.

25/02/2009 3
Proposta de aprobación do texto definitivo do convenio de adhesión á axencia de 
protección da legalidade urbanística.

25/02/2009 3
Proposta de modificación do convenio subscrito coa zona franca para o 
desenvolvemento do SAU-9, Porto do Molle.

25/03/2009 4
Conmemoración do 30 aniversario das primeiras eleccións municipais do 3 de abril 
de 1979.

25/03/2009 4
Asignación de recursos procedentes do desenvolvemento urbanístico SAU-9 (Porto 
do Molle).

25/03/2009 4 Dar conta da adscrición de concelleiros ás comisións informativas.

29/04/2009 5

Solicitude de suspensión deducida nos recursos de reposición interpostos contra o 
acordo plenario do 25 de febreiro de 2009: Anexo ao convenio subscrito coa zona 
franca para o desenvolvemento do SAU-9, Porto do Molle.

29/04/2009 5
Construción do edificio cultural administrativo: Aprobación do proxecto técnico e 
delegación na xunta de goberno local de competencias para a contratación.

29/04/2009 5
Revisión do custo unitario do servizo municipal de abastecemento de auga e 
saneamento.

29/04/2009 5 Reprobación dun concelleiro.
11/05/2009 6 Sorteo de compoñentes de mesas electorais.

11/05/2009 6
Acordo regulador de condicións de traballo do persoal funcionario e convenio 
colectivo das condicións de traballo do persoal laboral.

27/05/2009 7 Proposta de ordenanza municipal contra a contaminación acústica.

27/05/2009 7
Moción sobre reprobación do concelleiro delegado de limpeza, parques e xardíns e 
relacións coas asociacións veciñais.

27/05/2009 7 Aprobación conta Xeral exercicio 2007.
27/05/2009 7 Plan de potenciación do comercio de Nigrán.

08/07/2009 8 Operación extraordinaria de endebedamento e Plan de saneamento (económico ).

Páxina 4 de 15



08/07/2009 8 Plan de potenciación do comercio de Nigrán.

08/07/2009 8
Modificación da ordenanza reguladora dos prezos públicos das escolas e 
actividades culturais municipais.

08/07/2009 8
Modificación da ordenanza reguladora dos prezos públicos das escolas e 
actividades deportivas e uso de instalacións deportivas municipais.

29/07/2009 9
Acordo regulador de condicións de traballo dos funcionarios e convenio colectivo do 
concello de Nigrán: correccións.

29/07/2009 9
Operación extraordinaria de endebedamento e Plan de saneamento: corrección e 
actualización de datos.

29/07/2009 9 Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 1510820,39 euros.

29/07/2009 9

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola tramitación de 
expedientes e outorgamento de licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do 
solo e ordenación urbana.

29/07/2009 9
Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, 
instalacións e obras.

29/07/2009 9
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos 
administrativos.

29/07/2009 9 Construción do centro de día.
29/07/2009 9 Gratuidade de libros de texto no ensino obrigatorio.
29/07/2009 9 Moción sobre infraestruturas deportivas futuras de Nigrán.
29/07/2009 9 Xestión de residuos voluminosos.

29/07/2009 9

Exención da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo, con carácter 
excepcional para o exercicio 2009, para os establecementos e negocios 
directamente afectados pola execución das obras do Plan Estatal de Investimento 
Local.

30/09/2009 10 Situación da atención sanitaria e laboral de POVISA.
30/09/2009 10 Conta xeral 2007.
30/09/2009 10 Orzamento xeral do exercicio 2009.

30/09/2009 10
Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto 
sobre construcións, instalacións e obras.

30/09/2009 10

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola 
tramitación de expedientes e outorgamento de licencias urbanísticas esixidas pola 
lexislación do solo e .ordenación urbana.

30/09/2009 10 Aplicación do futuro fondo estatal de investimento local.

29/10/2009 11
Modificación (Nº 17) das normas subsidiarias referidas a ordenación de rasantes e 
cubertas: Tramite de aprobación provisional.

29/10/2009 11
Consorcio galego de servizos de igualdade e benestar: Cambio de representante 
municipal.

29/10/2009 11 Solicitude de desafectación de local escolar de Chandebrito.
29/10/2009 11 Moción sobre aplicación do futuro fondo estatal de investimento local.
29/10/2009 11 Conta xeral exercicio 2008.

29/10/2009 11 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar.

29/10/2009 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de 
recollida de lixo.

18/11/2009 12 Aprobación definitva do orzamento xeral do exercicio 2009.

18/11/2009 12 Publicidade das declaracións de bens e actividades de membros da corporación.
18/11/2009 12 Redacción de ordenanzas non fiscais ou regulamentos de varios servizos.

18/11/2009 12
Solicitude do completo desenvolvemento da lei 11/2007 para a prevención e 
tratamento integral da violencia de xénero.

18/11/2009 12

Moción sobre ordenanza xeral de seguridade, limpeza, protección de zonas verdes 
e ornato de espazos públicos, así como de protección medioambiental do concello 
de Nigrán.

16/12/2009 13 Atención as persoas en situación de dependencia.
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16/12/2009 13 Cobertura do TDT en todo o termo municipal.

16/12/2009 13
Moción sobre implantación de medios técnicos para a gravacións das sesións 
plenarias.

16/12/2009 13 Cuestións relativas á contratación administrativa.

16/12/2009 13
Delegacións na Xunta de Goberno de competencias do pleno relacionadas coa 
execución do R.D.L. 13/2009

16/12/2009 13
Revisión de prezos do contrato administrativo dos servizos de recollida de residuos 
sólidos urbanos e limpeza publica (viaria ) do municipio de Nigrán.

16/12/2009 13
Moción sobre anulación das multas de tráfico con motivo das obras de A 
Ramallosa.

27/01/2010 1
Petición al SERGAS da posta en funcionamento en Nigrán da técnica de control de 
dosificación da anticoagulación oral (SINTRÓN).

27/01/2010 1
Modelos de declaracións de actividades e bens patrimoniais dos membros da 
corporación.

27/01/2010 1 Petición á Comunidade Autónoma dun centro de día para maiores.

27/01/2010 1 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar.

27/01/2010 1
Petición á Xunta da urbanización do tramo Rans- Lourido no marco do proxecto 
autonómico de reforma da estrada PO-325.

24/02/2010 2 Toma de coñecemento do avance do PXOM.
24/02/2010 2 Oposición á proposta do Decreto do galego no ensino.
24/02/2010 2 Solicitude de implantación da hospitalización a domicilio.
24/02/2010 2 Moción de adhesión ao manifesto Galicia ten dereito.

24/02/2010 2 Petición de liberalización da peaxe na intercomunicación do Val Miñor na AG-57.

24/02/2010 2
Modificación da base de execución 34ª do orzamento xeral do ano 2009. 
(Retribucións representantes )

24/02/2010 2 Negociación convenio colectivo de traballadores da piscina mancomunada.

25/03/2010 3
Proxecto de modificación singular Nº 21 das normas subsidiarias do concello de 
Nigrán, referida á regulación alturas nas edificacións: Trámite de aprobación inicial.

25/03/2010 3
Proposta de ordenanza municipal reguladora de terrazas e doutras ocupacións do 
dominio público.

25/03/2010 3
Proposta contraria á supresión do servizo galego de promoción da igualdade do 
home e da muller.

25/03/2010 3 Elección de xuíz de paz titular.
25/03/2010 3 Proposta sobre o novo hospital de Vigo.
25/03/2010 3 Ordenanza reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar.

25/03/2010 3
Modificación de crédito Nº 7/2010 mediante créditos extraordinarios por importe de 
2419,09 euros.

28/04/2010 4 Proxecto do campus do mar.
28/04/2010 4 Día internacional contra a homofobia.
28/04/2010 4 Petición de retirada do plan de ordenación do litoral.

26/05/2010 5
Modificación singular das NNSS de planeamento: Incorporación do novo enlace á 
AG-57 e alteracións na ordenación do SAU-9.

26/05/2010 5
Modificación da ordenanza reguladora dos prezos públicos das escolas e 
actividades culturais municipais.

26/05/2010 5
Modificación da ordenanza reguladora dos prezos públicos das escolas e 
actividades deportivas e uso de instalacións deportivas municipais.

26/05/2010 5 Moción de urxencia contra os recortes sociais aprobados polo goberno do estado.

30/06/2010 6
Cambios organizativos derivados do paso dos tres concelleiros que integraban o 
grupo municipal do BNG.

30/06/2010 6
Ordenanza municipal reguladora de terrazas e doutras ocupacións do dominio 
público: Aprobación definitiva.
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30/06/2010 6
Derogación da ordenanza reguladora da prestación do servizo de vixilancia 
nocturna.

30/06/2010 6
Revisión de prezos do contrato administrativo dos servizos de recollida de residuos 
e limpeza pública do municipio de Nigrán (viaria ). Recurso de reposición.

30/06/2010 6
Proposta de redución de retribucións dos membros da corporación con dedicación 
exclusiva ou parcial.

30/06/2010 6 Comisión de investigación sobre as bandeiras azuis.
28/07/2010 7 Revisión de actos firmes. Expediente Nº 2010/186 U.
28/07/2010 7 Distinción a D.José Vázquez Grela.
28/07/2010 7 Distinción a D. Carlos Casares Mouriño.
28/07/2010 7 Reposición do nome da Rúa Avda. Castelao.

28/07/2010 7
Substitución de representante municipal nas mancomunidades de municipios do Val 
Miñor e da area intermunicipal de Vigo.

28/07/2010 7
Expediente de revisión de custo unitario do servizo municipal de abastecemento de 
auga e saneamento.

28/07/2010 7 Comisión de investigación sobre as bandeiras azuis.
29/07/2010 8 Análise das propostas do consello sectorial do PXOM.

28/09/2010 9
Proxecto de modificación singular Nº 21 das normas subsidiarias do concello de 
Nigrán, referida á regulación alturas nas edificacións: Aprobación provisional.

28/09/2010 9
Asignación de recursos procedentes do desenvolvemento urbanístico SAU-9 (Porto 
do Molle) a diversos investimentos.

28/09/2010 9 Proposta sobre o servizo do CIMS.

28/09/2010 9
Ratificación da denuncia do acordo regulador e do convenio colectivo do Concello 
de Nigrán.

27/10/2010 10
Modificación singular nº 23 das NNSS de planeamento no solo apto para urbanizar 
de As Angustias (SAU-12): Tramite de aprobación inicial.

27/10/2010 10

Modificación singular nº20 das normas subsidiarias de planeamento: Incorporación 
do novo enlace á AG-57 e alteracións na ordenación do SAU-9: Trámite de 
aprobación inicial.

27/10/2010 10
Derogación da ordenanza reguladora da prestación do servizo de vixilancia 
nocturna: Acordo definitivo.

27/10/2010 10 Afectación de recursos ao proxecto de abastecemento de auga a Parada- Carrasca.

27/10/2010 10
Modificación do anexo de persoal laboral temporal incluído no orzamento xeral do 
concello de Nigrán para o ano 2009, actualmente prorrogado.

27/10/2010 10 Moción de urxencia sobre a Lei de augas de Galicia.
24/11/2010 11 Solicitude de desafectación do local escolar de Camos.
24/11/2010 11 Moción da concellería de igualdade sobre violencia de xénero.
24/11/2010 11 Apoio ao pobo saharaui.
24/11/2010 11 Axuste dos núcleos rurais de Chandebrito á lexislación vixente.

22/12/2010 12
Adaptación a lei 2/2010, de 25 de marzo (contratos do sector público ), do contrato 
de redacción do PXOM.

22/12/2010 12 Dar o nome de "Joaquín Iglesias Portela" a unha praza de Ramallosa.
22/12/2010 12 Conta Xeral exercicio 2009.
22/12/2010 12 Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 292377,73 euros.

26/01/2011 1
Revisión de prezos do contrato administrativo dos servizos de recollida de residuos 
e limpeza pública (viaria ).

26/01/2011 1
Derogación da ordenanza reguladora da prestación do servizo de vixilancia 
nocturna: Recurso de reposición.

26/01/2011 1
Proposta en contra da subida do recibo da luz acordada para o primeiro trimestre de 
2011.

23/02/2011 2
Moción dos concelleiros non adscritos relativa a (retirada) delegación de 
competencias na Axencia da Protección da Legalidade Urbanística.
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23/02/2011 2
Revisión de prezos do contrato administrativo dos servizos de recollida de residuos 
e limpeza pública (viaria ).

23/02/2011 2 Regulamento do servizo de axuda a domicilio.
23/02/2011 2 Accións con motivo do día internacional da muller.

23/02/2011 2
Declaración de Monteferro como paisaxe protexida e a ampliación do Lugar de 
Interese Comunitario (LIC) de A Ramallosa.

30/03/2011 3 Proposta relativa ao grado de cumprimento do contrato do PXOM.
30/03/2011 3 Declaración de Monteferro como Paisaxe protexida.

30/03/2011 3 Procedemento de separación da Axencia da Protección da Legalidade Urbanística.
30/03/2011 3 Moción de UCN sobre reprobación dun concelleiro.
30/03/2011 3 Proposta sobre dotación de parque de bombeiros ao Val Miñor.

30/03/2011 3
Moción sobre compromiso de creación de postos de traballo con empresas de 
próxima instalación no parque empresarial Porto do Molle.

30/03/2011 3
Proposta sobre elección de hospital de referencia para a poboación do municipio de 
Nigrán.

30/03/2011 3 Moción sobre o uso das edificacións das antigas escolas de Cean e Chandebrito.

30/03/2011 3
Transmisión de terreo ao SERGAS para construción de centro de saúde en 
Panxón. Actualización de prazos.

27/04/2011 5
Cumprimento de sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 
01/04/2004, relativa a modificación do plan parcial do SAU-7.

27/04/2011 5 Proposta de declaración do concello de Nigrán como zona libre de transxénicos.

27/04/2011 5
Modificación de crédito Nº 11/2011 mediante créditos extraordinarios por importe de 
75325,09 euros.

27/04/2011 5 Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 37662,55 euros.
27/04/2011 5 Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 27897,07 euros.
11/06/2011 7 Elección de alcalde.
23/06/2011 8 Coñecemento da constitución dos grupos políticos municipais.
23/06/2011 8 Periodicidade das sesións do pleno e da xunta de goberno local.

23/06/2011 8
Creación, composición e funcionamento das comisións informativas permanentes. 
Adscrición de concelleiros/as as mesmas.

23/06/2011 8
Nomeamento de representantes na Mancomunidade de municipios do Val Miñor e 
do area intermunicipal de Vigo.

23/06/2011 8

Determinación e retribucións de cargos con dedicación exclusiva ou parcial. 
Indemnizacións e asistencias dos membros da corporación e asignación aos 
grupos. Número, características e retribucións do persoal eventual. Derogación das 
bases de execución do orzamento Nª 33, Nº 34 e parcial da Nº 35.ñ

23/06/2011 8
Coñecemento das resolucións do alcalde en materia de nomeamento de membros 
da xunta

23/06/2011 8 de goberno local, tenentes de alcalde e delegacións do alcalde.

28/07/2011 9
Designación de representantes na Mancomunidade de municipios do Val Miñor e do 
area intermunicipal de Vigo.

28/07/2011 9 Toma de razón dos integrantes das comisións informativas.
28/07/2011 9 Proposta de representante en consello territorial da propiedade inmobiliaria.
28/07/2011 9 Plan sectorización SAU-9. Proposta de aprobación definitiva.
28/07/2011 9 Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 18135,91 euros.

28/07/2011 9
Designación de representantes do concello na asemblea xeral da rede de concellos 
pola sostibilidade.

29/09/2011 10 Solicitude de ampliación do Lugar de Interese Comunitario (LIC) de A Ramallosa.

29/09/2011 10
Revisión de prezos do contrato administrativo dos servizos de recollida de residuos 
e limpeza pública (viaria ) do municipio de Nigrán.

29/09/2011 10 Control das comisións das entidades financeiras.
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29/09/2011 10
Supresión dunha ambulancia do 061 no Val Miñor e unha ambulancia medicalizada 
na área de Vigo.

29/09/2011 10
Iniciativa sobre a derogación da orde que aproba os prezos medios no mercado de 
inmobles rústicos e urbanos exercicios 2010 e 2011.

29/09/2011 10
Adiantamento das liquidacións negativas correspondentes a participación nos 
ingresos do estado.

24/10/2011 11 Criterios para o mellor funcionamento dos órganos colexiados municipais.

24/10/2011 11 Modificación do cadro de prezos de acometida de abastecemento e saneamento.
24/10/2011 11 Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles.

24/10/2011 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción 
mecánica.

24/10/2011 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de incremento de valor dos 
terreos de natureza urbana.

24/10/2011 11 Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de actividades económicas.

24/10/2011 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa da prestación do servizo de 
recollida do lixo.

24/10/2011 11

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa da prestación de servizos de 
subministración de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de 
augas residuais.

24/10/2011 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de vehículos da vía 
publica e pola inmobilización de vehículos mal estacionados.

24/10/2011 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de outorgamento de licenzas 
para construción, instalacións e obras e outros servizos urbanísticos.

24/10/2011 11

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de entrada de vehículos a 
través de beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada 
de vehículos, carga e descarga de calquera clase.

24/10/2011 11

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa da utilización de locais 
municipais para a prestación de servizos asociados á celebración de matrimonios 
civís.

24/10/2011 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de prestación de servizos de 
cemiterios municipais.

24/10/2011 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de ocupación do solo, subsolo 
e voo da vía pública.

24/10/2011 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de licenzas de apertura de 
establecementos.

24/10/2011 11
Derogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por estacionamento de 
vehículos de tracción mecánica nas vías publicas municipais.

24/10/2011 11
Modificación de créditos Nº 20/11 mediante transferencias de crédito por importe de 
48.400 euros.

24/10/2011 11
Modificación de complementos de destino e específicos dúas praza de auxiliar 
administrativo do cadro de persoal vixente.

24/11/2011 12 Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 10556 euros.

24/11/2011 12
Revisión do custe unitario do servizo municipal de abastecemento de auga e 
saneamento.

24/11/2011 12
Moción do grupo socialista sobre colocación de marquesiña na parada de autobús 
na Ramallosa.

24/11/2011 12 Coordinación en materia de servizos sociais.
24/11/2011 12 Aprobación plan de igualdade entre mulleres e homes 2011-2014.
22/12/2011 13 Elección de xuíz de paz substituto.
22/12/2011 13 Separación de Nigrán da mancomunidade da area intermunicipal de Vigo.

22/12/2011 13
Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens 
inmobles.
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22/12/2011 13
Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de 
vehículos de tracción mecánica.

22/12/2011 13
Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de 
incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

22/12/2011 13
Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de 
actividades económicas.

22/12/2011 13
Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa da prestación 
do servizo de recollida do lixo.

22/12/2011 13

Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa da prestación 
de servizos de subministración de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e 
depuración de augas residuais.

22/12/2011 13
Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de 
vehículos da vía publica e pola inmobilización de vehículos mal estacionados.

22/12/2011 13

Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de 
outorgamento de licenzas para construción, instalacións e obras e outros servizos 
urbanísticos.

22/12/2011 13

Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de entrada de 
vehículos a través de beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento 
exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de calquera clase.

22/12/2011 13

Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa da utilización 
de locais municipais para a prestación de servizos asociados á celebración de 
matrimonios civís.

22/12/2011 13
Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de prestación 
de servizos de cemiterios municipais.

22/12/2011 13
Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de ocupación 
do solo, subsolo e voo da vía pública.

22/12/2011 13
Reclamación a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de licenzas de 
apertura de establecementos.

22/12/2011 13 Modificación cargo corporativo con dedicación parcial.
22/12/2011 13 Modificación das asignacións aos grupos políticos municipais.
22/12/2011 13 Orzamento Xeral exercicio 2012.
22/12/2011 13 Conta Xeral exercicio 2010.
22/12/2011 13 Moción sobre asistencia sanitaria.
22/12/2011 13 Moción sobre a continuidade da Orquesta Sinfónica de Nigrán.

22/12/2011 13
Comunicación do grupo popular: Modificación de adscricións a comisións 
informativas.

22/12/2011 13
Proposición da alcaldía: Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 
37662,54 euros.

26/01/2012 1
Solicitude de declaración de Espazo Natural de Interese Local (ENIL) do 
Ecosistema Dunas Praia América - Panxón.

26/01/2012 1 Mellora seguridade Víal en Vilariño.

26/01/2012 1 Cesión do uso de locais municipais a entidades veciñais (Vilariño e Chandebrito ).
26/01/2012 1 Aprobación definitiva orzamento xeral exercicio 2012.

26/01/2012 1
Asignación recursos procedentes do desenvolvemento urbanístico do SAU-9 (Porto 
do Molle) ao remate do edificio cultural - administrativo.

23/02/2012 2 Solicitude de construción dun punto limpo en Nigrán.
23/02/2012 2 Anteproxecto de melloras na ETAP de Nigrán.
23/02/2012 2 Ratificación de Acordo da Mancomunidade do Val Miñor sobre Centro de Día.
12/03/2012 3 Declaración dispoñibilidade de créditos.
12/03/2012 3 Recoñecemento extraxudicial de créditos.
28/03/2012 4 Proposta sobre apoio a persoas afectadas por Participacións preferentes.
28/03/2012 4 Proposta sobre a Defensa da sanidade pública en Galicia.
28/03/2012 4 Proposta sobre o uso do peirao de Panxón.

Páxina 10 de 15



28/03/2012 4
Traslado soporte informático relativo da información relativa ao inventario de vías 
públicas.

26/04/2012 5
Propostas relativas a Hospital metropolitano "Alvaro Cunqueiro": Cumprimento polo 
concello de Vigo dos compromisos adquiridos.

26/04/2012 5
Propostas relativas a Hospital metropolitano "Alvaro Cunqueiro": Reclamacións a 
Xunta de Galicia relativas á información e o carácter público do referido centro.

26/04/2012 5 Premios Nigrán 2012.

31/05/2012 6
Modificación singular Nº 24 das NNSS de planeamento referida as ordenanzas Nº 6 
e 7. Tramite de aprobación inicial. (Praia Ámerica).

31/05/2012 6 Designación de representantes na Área metropolitana de Vigo.
31/05/2012 6 Moción contra a supresión de gardas de farmacia.

28/06/2012 7
Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, 
instalacións e obras.

28/06/2012 7
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de outorgamento de licenzas 
para construción, instalacións e obras e outros servizos urbanísticos.

28/06/2012 7
Modificación da ordenanza fiscal reguladora de licenzas de establecementos e pola 
verificación de normativa de establecementos.

28/06/2012 7
Modificación da ordenanza reguladora do prezo público das escolas e actividades 
deportivas e uso de instalacións deportivas municipais.

28/06/2012 7
Modificación da ordenanza reguladora do prezo público das escolas e actividades 
culturais municipais.

28/06/2012 7
Modificación anexo de persoal do orzamento xeral do concello de Nigrán para o ano 
2012: monitores de actividades deportivas.

28/06/2012 7 Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 4372,59 euros.
26/07/2012 8 Moción sobre convocatoria do Consello Sectorial para o PXOM.
26/07/2012 8 Modificación da ordenanza de protección contra a contaminación acústica.

26/07/2012 8

Supresión dunha paga extra ao Alcalde, Concelleiros con dedicación exclusiva e ao 
persoal eventual. Minoración do importe das asistencias a órganos colexiados e das 
asignacións aos grupos políticos municipais.

26/07/2012 8 Proposta relativa á demanda civil colectiva sobre as participacións preferentes.
26/07/2012 8 Moción relativa a exención do pago do IBI por parte da Igrexa Católica.
26/07/2012 8 Moción sobre decreto que desenvolve a nova lei de augas de Galicia.
26/07/2012 8 Moción relativa á reforma da Lei 4/2012 da área metropolitana de Vigo.
26/07/2012 8 Elección de Xuíz de Paz Titular.

25/09/2012 9
Modificación de crédito Nº 12/2012. Mediante crédito extraordinario por importe de 
37662,54 euros. (SAU 7 )

25/09/2012 9 Declaración non dispoñibilidade de créditos. Baixada soldos funcionarios.

25/09/2012 9
Prestación asistencia sanitaria a "funcionarios integrados" e beneficiarios dos 
mesmos a través da seguridade social.

25/09/2012 9
Prestación económica na situación de incapacidade temporal do persoal ao servizo 
do Concello.

25/09/2012 9
Denuncia do acordo regulador e convenio colectivo das condicións de traballo do 
persoal do Concello.

25/09/2012 9 Moción do grupo socialista sobre a nova lei de augas de Galicia.

25/09/2012 9
Moción sobre poder adquisitivo das empregadas e empregados públicos 
municipais.

25/09/2012 9 Moción sobre o Centro de Saúde de Panxón.
25/09/2012 9 Melloras na ETAP de Nigrán.

25/10/2012 10
Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 210129,95 euros: 
Recursos de reposición.

25/10/2012 10
Modificación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de recollida de 
lixo.
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25/10/2012 10

Modificación ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos a través 
de beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de 
vehículos, e por carga e descarga de mercadorías de calquera clase.

25/10/2012 10
Modificación de crédito 16/12 mediante créditos extraordinarios por importe de 
13000 euros.

25/10/2012 10
Modificación de crédito 17/12 mediante transferencias de crédito por importe de 
4500 euros.

25/10/2012 10
Asignación de recursos procedentes do desenvolvemento urbanístico SAU-9 (Porto 
do Molle) á senda peonil do río Muíños e mellora das zonas verdes adxacentes.

25/10/2012 10
Servizo de recollida de sólidos urbanos e limpeza pública: Revisión de prezos do 
contrato administrativo (2011).

25/10/2012 10
Servizo de recollida de sólidos urbanos e limpeza pública: Plan de investimentos 
2013 (CESPA).

25/10/2012 10
Anuncio do goberno de España de reforma da lei 2/2010, de saúde sexual e 
reprodutiva e interrupción voluntaria do embarazo.

25/10/2012 11 Conta Xeral exercicio 2011.
25/10/2012 11 Ordenanza Xeral de Prezos públicos.

25/10/2012 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da utilización de locais municipais para 
a prestación de servizos asociados á celebración de matrimonios civís.

25/10/2012 11
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de vehículos da 
vía pública e pola inmobilización de vehículos mal estacionados.

25/10/2012 11
Modificación singular nº 24 das NNSS de planeamento referidas as ordenanzas 6 e 
7: Trámite de aprobación provisional.

25/10/2012 11
Adhesión ao Convenio de colaboración entre a Xefatura central de Tráfico e a 
FEMP, para o intercambio de información e a mutua colaboración administrativa.

21/12/2012 12 Declaración contra os desafiuzamentos en Galicia.
21/12/2012 12 Supresión da paga extraordinaria do mes de decembro de 2012.
21/12/2012 12 Cantidades percibidas polos corporativos locais.
21/12/2012 12 Modificación do estudo de detalle UA-3, Vilameán. Aprobación definitiva.

21/12/2012 12
Modificación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de recollida de 
lixo: Aprobación definitiva.

21/12/2012 12

Modificación ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos a través 
de beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de 
vehículos, e por carga e descarga de mercadorías de calquera clase: Aprobación 
definitiva.

21/12/2012 12
Redución de índices, módulos e prezos para obras, nas ordenanzas do ICIO e das 
taxas por licenzas urbanísticas.

31/01/2013 1
Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, 
instalación e obras.

31/01/2013 1

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de outorgamento de licenzas 
para construción, instalacións e obras e outros servizos urbanísticos e de 
inspección.

31/01/2013 1 Arbitraxe de consumo e canxe de participación preferentes e obrigas subordinadas.
31/01/2013 1 Prorroga plan prepara.
31/01/2013 1 Emprego veciños de Nigrán en Porto do Molle.

28/02/2013 2
Modificación da ordenanza reguladora da taxa pola expedición de documentos 
administrativos.

28/02/2013 2 Moción sobre o contrato de redacción do Plan Xeral.
28/02/2013 2 Emprego no parque empresarial "Porto do Molle".
28/02/2013 2 Liñas de transporte público que afectan ao concello de Nigrán.
28/02/2013 2 Premios Nigrán 2013.
28/02/2013 2 Renuncia da concelleira Dª Rosa Manuela Vilán Costas.
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04/04/2013 3
Modificación da ordenanza reguladora da taxa pola expedición de documentos 
administrativos.

04/04/2013 3 Moción sobre o contrato de redacción do Plan Xeral.
04/04/2013 3 Emprego no parque empresarial "Porto do Molle".
04/04/2013 3 Liñas de transporte público que afectan ao concello de Nigrán.
04/04/2013 3 Premios Nigrán 2013.

04/04/2013 3
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de duchas e 
lavapés.

04/04/2013 3 Renuncia da concelleira Dª Rosa Manuela Vilán Costas.
02/05/2013 4 Orzamento xeral exercicio 2013.

02/05/2013 4 Establecemento de prezos públicos para actividade "campamento de verán 2013".
02/05/2013 4 Moción sobre "Rexeitamento do pagamento dos comedores escolares".
02/05/2013 4 Retirada do anteproxecto de lei de reforma local.
02/05/2013 4 Revisión prezos CESPA 2012.
30/05/2013 5 Moción sobre "Rexeitamento do pagamento dos comedores escolares".
30/05/2013 5 Defensa da permanencia do partido xudicial de Vigo.

30/05/2013 5
Reasignación de recursos procedentes do desenvolvemento urbanístico SAU-9 
(Porto do Molle): Saneamento para a mellora ambiental do parque.

14/06/2013 6 Aprobación definitiva do orzamento xeral do exercicio 2013.

14/06/2013 6
Aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do 
servizo de duchas e lavapés.

14/06/2013 6 Plan Xeral de Ordenación Municipal: Trámite de aprobación inicial.

14/06/2013 6
Comunicación do grupo municipal do PSdeG-PSOE: Adscrición da concelleira Dª 
Ana Pérez Pérez ás comisións informativas.

27/06/2013 7 Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 511458,09 euros.
27/06/2013 7 Modificación de créditos Nº 7/2013 mediante créditos extraordinarios.

27/06/2013 7
Delegación no alcalde das competencias do pleno para a adxudicación do servizo 
de cafetería da casa da terceira idade na Ramallosa.

27/06/2013 7 Apoio ao aeroporto de Peinador.

27/06/2013 7
Análise das situación das asociacións veciñais, entidades deportivas e culturais de 
Nigrán.

24/07/2013 8
Modificación de crédito Nº 9/2013 mediante suplemento de créditos por importe de 
1.000.000 de euros.

24/07/2013 8
Defensa da permanencia do rexistro civil do Xulgado de Paz de Nigrán e a non 
privatización dos rexistros civís.

24/07/2013 8 Cambio de representante na mancomunidade de concellos do Val Miñor.

24/07/2013 8
Convenio con Augas de Galicia para a ampliación de redes de abastecemento e 
saneamento.

24/07/2013 8 Ampliación do prazo de información pública do Plan Xeral de Ordenación Municipal.

26/09/2013 9
Cambios organizativos derivados do paso a non adscrito do concelleiro D. Ignacio 
Vilas González.

26/09/2013 9 Conta xeral exercicio 2012.

26/09/2013 9
Revisión de prezos do contrato administrativo dos servizos de recollida de residuos 
e limpeza pública (viaria ) 2012: Recurso de reposición interposto por CESPA.

26/09/2013 9 Cambio de representante na mancomunidade de concellos do Val Miñor.

26/09/2013 10
Pronunciamento sobre a inclusión no documento do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal (PXOM) do víal A Xunqueira - Saiáns.

31/10/2013 11
Ordenanza reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar (SAF) 
no concello de Nigrán.
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31/10/2013 11

Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Nigrán para a 
execución das obras de ampliación das redes de saneamento e abastecemento en 
diversas zonas do concello.

31/10/2013 11 Rexeitamento da multa imposta a un veciño de Nigrán.
31/10/2013 11 Situación dos pensionistas que traballaron no estranxeiro.

28/11/2013 12

Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Nigrán para a 
execución das obras de ampliación das redes de saneamento e abastecemento en 
diversas zonas do concello (FEDER 2007 - 2013) Texto definitivo.

28/11/2013 12 Rexeitamento do repago para fármacos en hospitais.
28/11/2013 12 Rexeitamento da suba do canon de SOGAMA polo tratamento do lixo.
28/11/2013 12 Mellora da seguridade viaria na PO-552.
28/11/2013 12 Renuncia da concelleira Dª Ana Rosa Costas Abalde.

28/11/2013 12
Entrega aos grupos municipais de copia en soporte informático das alegacións ao 
PXOM.

28/11/2013 12

Modificación ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos a través 
de beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de 
vehículos, e por carga e descarga de mercadorías de calquera clase.

19/12/2013 13 Toma de posesión do concelleiro D. Antonio Souto Fernández.

19/12/2013 13
Plan Xeral de Ordenación Municipal: Recurso de reposición fronte á aprobación 
inicial.

19/12/2013 13
Moción do concelleiro D. Antonio Fernández Comesaña, do grupo mixto, instando a 
retirada do concello da APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística).

19/12/2013 13

Moción do concelleiro D. Antonio Fernández Comesaña, do grupo mixto, sobre 
instar á CMATI a formalizar convenio para completar a urbanización da rúa Rans 
(PO-3340).

30/01/2014 1 Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 116.640,70 Euros.

30/01/2014 1
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de 
duchas e lavapés.

30/01/2014 1
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación do solo, 
subsolo e voo.

30/01/2014 1
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa prestación do servizo de axuda 
no fogar (SAF) no Concello de Nigrán.

30/01/2014 1 Solicitude de desafectación do local escolar de Priegue.
30/01/2014 1 Elección de Xuíz de Paz substituto.

30/01/2014 1
Reposición do persoal nas peaxes de Nigrán e para a gratuidade da AG-57 no seu 
tramo do Val Miñor.

30/01/2014 1 Camión de bombeiros da mancomunidade do Val Miñor.

30/01/2014 1
Moción instando a retirada do Concello de Nigrán da APLU (Axencia de Protección 
da Legalidade Urbanística)

30/01/2014 1 Cobranza da taxa de recollida domiciliaria de lixo.
13/02/2014 2 Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 116.640,70 Euros.

13/02/2014 2
Determinación do alcance do acordo plenario do 30/01/2014 sobre a cobranza da 
taxa de recollida domiciliaria de lixo.

27/02/2014 3
Moción do concelleiro D. Antonio Fernández Comesaña, do grupo mixto, instando a 
retirada do concello da APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística).

27/02/2014 3 Recuperación da denominación de areal de Lourido.

27/02/2014 3
Anteproxecto de lei orgánica para a protección da vida do concibido e dos dereitos 
da muller embarazada.

27/02/2014 3 Servizo de Hospitalización a domicilio na comarca do Val Miñor.
27/02/2014 3 Plan de transporte público metropolitano de Vigo.
27/02/2014 3 Sentido de circulación da rúa Mariñeiro (Panxón).
27/02/2014 3 Renuncia do concelleiro D. José Álvarez Valverde.
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27/02/2014 3 Cobro da taxa por entrada de vehículos a través de beirarrúas.
27/02/2014 3 Oposición ao derrubo das antigas casas dos mestres.
27/02/2014 3 Modificación da composición das comisións informativas.
27/03/2014 4 Toma de posesión do concelleiro D. José Antonio Vidal Meneses.
27/03/2014 4 Moción ao concello sobre cesión ao concello de viais de titularidade provincial.
27/03/2014 4 Distribución dos concelleiros adscritos as comisións informativas.
27/03/2014 4 Adaptación da lei 19/2013 en materia de contratación pública.
27/03/2014 4 Rexeitamento da modificación do mapa sanitario de Galicia.
27/03/2014 4 Adopción de medidas contra o acoso sexual/laboral por razón de sexo.
27/03/2014 4 Reparación do paseo marítimo e rexeneración do areal de Panxón.

27/03/2014 4
Reasignación de recursos procedentes do desenvolvemento urbanístico SAU-9 
(Porto do Molle).

27/03/2014 4 Asignación de recursos para placas solares no campo de fútbol de Vilariño.
27/03/2014 4 Información á corporación sobre reparos emitidos pola intervención.

27/03/2014 4 Cambio de representante do PP na mancomunidade de concellos do Val Miñor.
28/04/2014 5 Sorteo de compoñentes de mesas electorais.
28/04/2014 5 Regulamento de funcionamento do punto limpo.
28/04/2014 5 Rexeitamento da supresión de partidos xudiciais existentes en Galicia.
28/04/2014 5 Reapertura da residencia de tempo libre de Patos (Panxón).
28/04/2014 5 Cumprimento anticipado e remate do "Plan de saneamento 2009-2015".

28/04/2014 5

Modificación ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos a través 
de beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de 
vehículos, e por carga e descarga de mercadorías de calquera clase: Aprobación 
definitiva.

28/04/2014 5
Asignación de fondos afectados por expropiacións para o financiamento de 
investimentos.

28/04/2014 5 Composición das comisións informativas.
29/05/2014 6 Modificación das comisións informativas.

29/05/2014 6

Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Nigrán para a 
execución das obras de ampliación das redes de saneamento e abastecemento en 
diversas zonas do concello (FEDER 2007 - 2013): Primeira Addenda.

29/05/2014 6
Moción sobre cumprimento de propostas aprobadas polo pleno, en particular a de 
devolver o dobre sentido á rúa mariñeiro.

29/05/2014 6 Orzamento Xeral do exercicio 2014.
26/06/2014 7 Orzamento Xeral do exercicio 2014.
26/06/2014 7 Moción sobre o modelo institucional do estado español. 
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