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CATRO ANOS CONSTRUÍNDO 

ALTERNATIVA  
 

 

 

 

INTRODUCIÓN 

Estamos ante tempos novos, tempos de cambio onde a cidadanía está cansa da corrupción, de formas de 
facer política onde todo vale para atacar ao adversario. Formas de facer política onde se recorre a mentira e as 
medias verdades para enganar a cidadanía, en beneficio duns poucos. Formas de facer política onde prima o 
populismo e a demagoxia fronte ao rigor e a verdade. Formas de facer política onde se dí unha cousa e se fai outra.  

Nigrán non é unha illa e non está exenta destas políticas que aborrece a cidadanía, e durante este mandato 
foi a política que primou no concello. Estamos cansos desta forma de facer política. 

É por iso polo que despois das eleccións municipais celebradas en 2011 en Esquerda Unida decidimos 
facer unha oposición con rigor, sen demagoxias e populismo. Unha forma de facer política diferente, que custa mais 
traballo levala a cabo e non obtén uns resultado menos inmediatos para nos, pero sí para a veciñanza de Nigrán, 
que é para o que traballamos. 

Nas seguintes páxinas facemos un resumo das actividades realizadas por Esquerda Unida en Nigrán 
durante estes últimos anos. 
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A ACTIVIDADE DE ESQUERDA UNIDA DE NIGRÁN ENSTES 4 Ú LTIMOS ANOS 

Durante estes anos presentamos numerosas mocións sol icitando:  

- A mellora na banda larga de INTERNET para todas as parroquias de Nigrán 

- Melloras na seguridade víal (sinalización en Pracíns, dotacións de beirarrúas, etc.) 

- A promoción do uso da bicicleta. De feito despois de presentar esta moción, instalaronse no concello 
aparcadoiros para bicicletas, que aínda que insuficientes, supoñen unha mellora para potenciar o seu uso. 

- Adhesión do Concello de Nigrán ao Portelo Único. A pesar das declaracións do alcalde de Nigrán de que o 
concello estaba adherido, isto non era certo, e a adhesión só produciuse despois da petición de Esquerda 
Unida. 

- Unha maior transparencia no Concello de Nigrán. 

- Unha moción para que os plenos do concello de Nigrán se celebraran pola tarde, facilitando así a 
asistencia da veciñanza a eles. Dita moción foi aprobada. 

Tamén pedimos:  

- Que o Concello de Nigrán solicitara axudas para o soterramento de infraestruturas eléctricas, poñendo 
como exemplo as que existen nas proximidades de monumentos como a igrexa románica de Santiago de 
Parada. 

- Que o Concello realizara cursos de formación para persoas paradas con contidos que lle puideran servir 
para encontrar traballo, cunha metodoloxía de selección transparente. 

- Un plan de emprego para Nigrán. 

- A ampliación do Espazo Natural de Interese Local das dunas de Praia Ámerica e Panxón. Grazas a esta 
alegación (tamén a fixo polo menos un colectivo medio ambiental) a zona da desembocadura do Miñor que 
o goberno municipal pretendía excluír de dito espazo foi incluída no ENIL. 

- Que se investigara os medios cos que conta o Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) no Val Miñor. 

- A rescisión do contrato do PXOM, dada a paralización en que estaba o proceso de tramitación. 

- Que se cree un observatorio dos servizos públicos privatizados en Nigrán. 

Durante estes anos tamén denunciamos:  

- Unha importante redución nas actividades culturais que organiza o Concello de Nigrán. 

- Retrasos e recortes no proxecto do Centro de Saúde de Panxón dun 13% da súa superficie, cunha 
redución de 5 consultas respecto ao proxecto previsto inicialmente. 

- Falta de transparencia na tramitación do PXOM. 

- O excesivos aumentos de edificabilidade previstos no PXOM, en determinados ámbitos de actuación. 

- Retrasos nas presentacións das liquidacións orzamentarias do Concello de Nigrán, así como os posíbeis 
prexuízos para o concello. 

- A perda por parte do Concello de Nigrán de dúas subvencións para creación e posta en funcionamento 
dunha páxina web turística no concello de Nigrán, así como a rehabilitación e acondicionamento do Faro de 
Nigrán. 

- Que o PXOM favorecía a persoas condenadas por delitos urbanísticos. 

- O aumento do Paro e a perda de postos de traballo en Nigrán. 
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- A diminución de transporte público en Nigrán. Dita denuncia provocou que o Concello de Nigrán tamén 
presentara unha reclamación solicitando que non se diminuíra o transporte público. 

- O anuncio por parte do Alcalde de supostos cursos para persoas paradas empadroadas en Nigrán. 

- As condicións do Carril Bici da estrada pola Vía. 

- A política do auga do Concello de Nigrán, coa instalación de duchas de pago, a pretensión do alcalde de 
introducir o pago sen ter a ordenanza fiscal definitivamente aprobada, o sistema de tarifas nos domicilios 
(que non fomenta o aforro), así como a ausencia de contadores de auga en determinadas instalacións 
municipais. 

- O escaso aumento de prazas (20 prazas) ao transformar a Rúa Mariñeiro de Panxón en sentido único. 

- A constante diminución de tráfico entre Vigo e Nigrán, o que fai innecesario o Víal Balsa – Saiáns – Porto 
do Molle -  A Xunqueira. 

- A suba da taxa por entrada de vehículos por riba do 270% nalgúns casos. 

- A perda de 10 postos de traballo nas peaxes de Vilariño, que decidiu o Partido Popular en convivencia co 
empresa concesionaria. 

- O incumprimento da lei de contratos en materia de publicidade por parte do Concello de Nigrán. Como 
consecuencia desta denuncia agora se publica a formalización dos contratos negociados sen publicidade, 
aínda que segue sen cumprirse na súa totalidade dita lei. Tamén o incumprimento de acordos plenarios en 
materia de transparencia. 

- Denunciamos a non publicación do rexistro de bens e intereses das concelleiras e concelleiros de Nigrán 
no Boletín Oficial da Provincia, tanto por parte deste alcalde do PP como polo anterior do PSOE. Con elo 
tanto un como o outro incumpren un acordo plenario. 

- Non apertura do Punto Limpo, despois de levar meses rematado. Aos poucos días da nosa denuncia 
abriuse o Punto Limpo. 

- A responsabilidade do alcalde nos casos de corrupción que afectan ao nome do Concello de Nigrán. 

- O incumprimento do Plan de investimentos de CESPA no concello de Nigrán. Como consecuencia da nosa 
denuncia o BNG fixo unha pregunta, e verificouse que dito plan non foi cumprido na súa totalidade. 

- A supresión de socorristas nas praias de Nigrán o 1 de setembro, cando aínda numerosas persoas 
disfrutaban delas. 

- Sobre o escurantismo do Goberno Municipal ao non facilitar gastos detallados da Conta Xeral do 2013. 

Respecto ao PXOM presentamos 50 alegacións:  

- Sobre a deficiente calidade da documentación. 

- Sobre a existencia de informes desfavorables. 

- O excesivo crecemento nas áreas urbanas, en detrimento das rurais. 

- Contra a creación dunha nova taxa. 

- Contra a privatización dos beneficios do desenvolvemento urbanístico. 

- Sobre a necesidade de que as zonas verdes sexan creadas no centro das areas urbanas, e non en areas 
periféricas, así como que non se podan utilizar como aparcamentos. 

- Para a creación de carrís bici. 

- Para preservar o area de Monteferro. 
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- Para que o desenvolvemento do Porto de Panxón sexa compatible coa actividade pesqueira. 

- Contra o Víal Balsa – Saiáns – Porto do Molle – A Xunqueira. 

- Solicitando a reserva de solo para aparcamento nas zonas próximas ás praias. 

Presentamos reclamacións:  

- As subidas de impostos que fixo o goberno do Partido Popular en Nigrán. Unha delas, relativa taxa por 
entradas de vehículos ao través de beirarrúas foi aceptada parcialmente. 

- Reclamación aos orzamentos de Nigrán do ano 2012 e 2013 para aumentar o gasto social e en fomento do 
emprego. 

- Contra a diminución do transporte público en Nigrán. 

- Aos orzamentos do ano 2015 para mellorar o transporte público e a participación e transparencia na súa 
execución. Dúas das nosas propostas foron levadas parcialmente como mocións polo PSOE e aprobadas. 
Neste caso se produciu unha polémica entre o voceiro de Esquerda Unida e o Alcalde, no que este último 
demostrou o descoñecemento da normativa municipal en materia de subvencións. 

- A Conta Xeral do ano 2013 para que se publicitaran os gastos das subvencións que reciben os grupos 
municipais. Como consecuencia desta reclamación presentouse unha moción e a partir deste ano os 
grupos municipais teñen que presentar os seus gastos no concello. 

Fixemos actos públicos explicando:  

- Os borradores de orzamentos, así como as contas de Nigrán. 

- Os recortes no Centro de Saúde de Nigrán. 

- A diminución de transporte público que afectaba a todas as parroquias de Nigrán. 

- Explicando o PXOM, así como as alegacións que presentamos ao PXOM. En concreto fixemos respecto a 
este tema 3 actos públicos. 

- A perda de poder adquisitivo das pensións que fixo o goberno do Partido Popular. Se fixeron actos en 
varias parroquias. 

Nos solidarizamos:  

- Cos mariñeiros de Panxón. 

- Cos veciños e veciñas de Camos aos que lle ían a derribar unha vivenda, mentres se modificaban as 
normas subsidiarias, beneficiando a determinados infractores. 

Nun exercicio de transparencia, publicamos no noso BL OG, para que a cidadanía tivera coñecemento:  

- A documentación do PXOM que se ía a aprobar inicialmente, incluso antes que o propio concello. 

- Un documento para que a veciñanza dun xeito elemental puidera interpretar a documentación do PXOM. 

- Todas as actas dos plenos municipais desde o ano 2007. Compre destacar que aínda que na páxina web 
do concello se publican as actas, non o fan na súa totalidade. 

- Os informes sectoriais relativos ao PXOM de Nigrán, sendo o noso BLOG o único lugar onde se pode 
acceder a eles.  

eunigran.wordpress.com 
Correo electrónico: eu-nigran@esquerdaunida.org 

Twiter @EU_Nigran 
Facebook Esquerda Unida Nigran 


