ACTA DA SESIÓN ORDINARIA 07/2021 CELEBRADA
POLO PLENO DO CONCELLO, O DÍA 10/12/2021.
Concelleiras e concelleiros presentes:
Alcalde-Presidente:
Secundino García Casal
Asistentes:
BNG:
María del Carmen Muiño Filgueira
Manuel Varela Mecías
Manuel Beceiro Couce
María Amparo Calvo González
Ana Belén Breijo Gundín (ausente)
Tomás Calvo García
PP:
María Belén Trigo Meizoso
María Esther Díaz Vergara
José Luis Hermida Prieto
PSOE:
Lois Anxo Rodríguez Calvo
Secretaria-interventora Accidental:
Mónica Cibreiro Caneiro
No Salón de Sesións da Casa do Concello de San Sadurniño, sendo as dezanove horas e trinta
minutos do día dez de decembro do dous mil vinteún, comparecen as concelleiras e concelleiros
arriba indicados, en presencia do devandita secretaria accidental, para a celebración da sesión
ordinaria do Pleno do Concello oportunamente convocada polo Sr. Alcalde en cumprimento do
establecido no Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro e no Regulamento Orgánico
deste Concello.
Constatada a presenza dos membros deste órgano en quórum suficiente, iníciase a deliberación
dos asuntos de competencia do Pleno incluídos na Orde do Día da sesión, que son os seguintes:
PARTE RESOLUTIVA:
PRIMEIRO.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES
(ORDINARIA DO 30/09/2021 e EXTRAORDINARIA DO 04/11/2021).
Dase conta da acta da sesión Ordinaria celebrada polo Pleno o pasado día 30 de setembro así
como a Extraordinaria do 04 de Novembro de 2021. Non habendo obxeccións nin propostas de
modificación, sométense de seguido esas actas a votación ordinaria, resultando aprobadas por
unanimidade.
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SEGUNDO.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO NOMEAMENTO DO REPRESENTANTE DO
CONCELLO NO CONSELLO ESCOLAR
O Sr Alcalce cédelle o turno de palabra á portavoz do grupo municipal.
A Sra. Muiño expón que segundo a documentación do Pleno trasládase por parte do Centro
Educativo a solicitude de designación de representante por parte do Concello para o Consello
Escolar. A proposta do grupo municipal consiste en designar ao Alcalde Sr. Secundino García
Casal, ou a aquela persoa en que delegue, como reprensentante do Concello de San Sadurniño
no Consello Escolar do CPI e ínstase ao persoal municipal para que comunique este acordo ao
citado Centro Educativo.
O Sr. Rodriguez manifesta a súa conformidade coa proposta e non manifesta ningunha
observación.
A Sra. Trigo expón que o seu grupo político optará pola abstención xa que entenden que no
pleno de Xuño de 2021, en pleno de organización, o Alcalde delega ou forma varias
Consellerias, entre elas a de Cultura e Educación a unha Concelleira que hasta ese momento
enténdese que ocupa ese mesmo posto así como se nomea a esa mesma Concelleira para estar
no Consello Escolar polo que non entenden se se crea unha Consellería

(DEBATE)
A Sra. Muiño expón a proposta.
O Sr. Rodriguez manifesta a súa conformidade coa proposta, tal e como manifestou na Comisión
Informativa. Valora o esforzo feito polo Concello para aprobar estar axudas.
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A Sra. Díaz manifesta que co arranque do curso pasado, o seu grupo solicitou mecanismos de
axuda ás familias. O ano pasado foi o primeiro no que se extenderon as becas escolares por parte
do Concello á etapa obrigatoria de estudios. Recrimina a dilatación do procedemento do pasado
curso xa que se convocaron en marzo e se aboaron a final de curso polo que valora que este ano
se puxeran en marcha ó inicio do curso acompañado dun acurtamento dos prazos. Na Comisión
Informativa, o grupo propuxo unhas melloras na convocatoria que se leva a Pleno para que máis
familias puideran concurrir á convocatoria: pediuse que na etapa infantil, se incremente ata
12000€ si ben non saiu adiante. Outra das propostas que si se tivo en conta foi a de ampliar o
ámbito territorial no que se sitúan os centros nos que os alumnos deben estar matriculados para
xerar o dereito a percibir as axudas. Sustituiuse deste xeito a expresión de “concellos limítrofes”
pola de colexio público da área territorial. Por outra banda, propúxose a non exclusión dunha
familia polo feito de non ter solicitado o cheque da Xunta a pesares de reunir os requisitos para
obtelo e non puidese acreditar esa característica de beneficiario. A explicación que se deu foi
que por motivos técnicos non era viable levala a cabo. Manifesta que o voto do seu grupo será
favorable pero puntualiza que a convocatoria do ano pasado contaba cun importe de 40.000
euros e a deste curso ten 20.500 euros polo que a opción de que máis alumnos poidan participar
nesa convocatoria redúcese.
A Sra. Muiño replica matizando que ó falar do ano pasado e este ano, estase a falar do mesmo
ano, o 2021. Ó falar de 40.000 euros non se está a falar da contía que vai recollida nas bolsas
senón que se fala de aplicación orzamentaria, e dicir, que no ano 2021 o Concello de San
Sadurniño distribuirá en bolsas para estudos e axudas para gastos da Escola Infantil Municipal
40.000 euros. O compromiso do goberno municipal coa coletilla que se inclúe na proposta é
esgotar a partida existente no orzamento do 2021 para bolsas de estudos. Sinala que contan con
dúas convocatorias no ano 21 e fai unha comparación cos Concellos da área territorial que cuns
orzamentos máis cuantiosos que o de San Sadurniño fan unha inversión en bolsas de estudo
notoriamente por debaixo da que se fai en San Sadurniño. Por este motivo reitera sentir
satisfacción por ser capaces de dialogar e chegar a acordos sobre a convocatoria das bases. Se a
crítica se vai a basear en situacións minoritarias ou puntuais se aceptan e de feito, naquelas na
que é posible se introduce a modificación. Puntualiza, respecto da intervención da Sra. Díaz, na
sinalou que por primeira vez se contemplaba ós estudantes de ensino obrigatorio, a Sra. Muiño
aclara que en tódalas bases de bolsas se contemplaron estudios obrigatorios, post-obrigatorios,
e etapa de infantil (que non é obrigatoria e que a única axuda que vai a levar é a deste Concello).
En canto ós tramos económicos que xeran dereito a bolsa, a portavoz sinala que hai que
establecer unha liña de corte, que son conscientes das dificultades das familias que se moven
nos límites desa liña pero o realmente preocupante foi que cinco familias nesa etapa necesitaron
esa bolsa. Detectando esa situación na convocatoria que se acaba de pechar, o máis sensible e
oportuno e manter o criterio para permitir a esas familias unha axuda suficiente. Canto máis se
abra o abanico máis pequena será a dotación da bolsa para cada familia. Manifesta que na
Comisión Informativa se comentou a posibilidade de seguir aumentando o gasto. En
comparación con outros Concellos da zona, a dotación é moito maior si ben hai que seguir
esforzándose para incrementar as oportunidades da formación e do estudo dos nenos e nenas
de San Sadurniño e de toda Galicia. Por este motivo insta ó grupo popular a que, con
responsabilidade transmitan ó Goberno da Xunta, ó Conselleiro ou a Xefatura Territorial a
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necesidade de incrementar o esforzo que están facendo en becas e bolsas de estudo xa que, si
no 2019 - 2020 se investiron 15,4 millóns de euros incluíndo axudas a universitarios no ano 2008
gastáronse 35 millóns. Apunta que o Presidente Feijoo reduciu un 57% as axudas a estudos en
Galicia polo que é a el a quen hai que dar un toque de atención e pedir que non se recorte, e non
ó Concello de San Sadurniño.
A Sra. Díaz sinala que pola parte do grupo popular non hai ocultación de datos o dicir que no
ano 2020-2021 se fixo unha convocatoria de axudas con un importe de 40000 euros e para o
curso 2021-2022 se fai unha convocatoria con 20500 euros. O titular da web do Concello di que
se invirten outros 20500 euros en bolsas escolares pode dar lugar a equívoco xa que non son
outros 20000 senón que son parte dos 40000.
A Sra. Muiño trata de explicalo de novo do seguinte xeito: O Concello de San Sadurniño decidiu
adicar nos seus orzamentos para o exercicio 2021 unha partida de 40.000 euros para bolsas de
estudos. Houbo unha primeira convocatoria na que se gastaron 20.000 euros en becas. Co ánimo
de esgotar a partida destinada a becas se publica esta convocatoria que ademáis se da a
oportunidade de facela en setembro, co obxetivo de gastar a partida e deixala a cero, sen aforrar
nada. O Concello non vai a aforrar en bolsas de estudos.
O Alcalde completa que xa o propio título da proposta o aclara o dicir “concesión extraordinaria”
o que permitirá en próximos cursos axustar o periodo de saida desas bolsas ó periodo de inicio
do curso. Dende o 2007 se viña aprobando ó inicio do ano unha vez aprobados os orzamentos as
bolsas que se determinaban nos orzamentos, por iso non coincidía co inicio do curso.
Aproveitando esta situación e co obxecto de esgotar a partida deste ano porque houbo grazas o
POS social a oportunidade de incrementar a cantidade que se adica a becas, hai a oportunidade
de esgotar esa partida. Que un Concello coma San Sadurniño cun orzamento de a penas 3
millóns de euros destine esa cantidade a becas escolares supón un esforzo enorme, e que o ideal
sería que a Administración que ten as competencias o fixera en vez de destinar fondos a
fomentar o ensino privado acabando co público.
Sometido seguidamente o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por unanimidade dos
seus once membros, acorda aprobar as Bases reguladoras para a concesión extraordinaria de
bolsas para o estudo e axudas para sufragar os gastos dos servizos prestados na Escola Infantil
Municipal A Rolada para o curso escolar 2021/2022, e dispor o inicio do procedemento para a
súa aplicación coa maior brevidade posible.
TERCEIRO.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE MODIFICACIÓNS PUNTUAIS EN ORDENANZAS
FISCAIS.
Dase conta das propostas da Alcaldía relativas ó asunto, que resume brevemente a Sra. Muiño,
que afectan a aspectos puntuais das dúas Ordenanzas Fiscais que se indican e que literalmente
din:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA AO PLENO PARA A MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº T1: ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO SUBMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA.
ANTECEDENTES
O Concello de San Sadurniño conta actualmente coa Ordenanza Fiscal nº T-1: ordenanza reguladora da taxa pola
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prestación do servizo do subministro domiciliario de auga, con publicación definitiva no BOP nº 292 da Provincia da
Coruña de data 22 de decembro de 1998 e cuxa derradeira redacción aplicable é de data 18 de febreiro de 2020.
Coa finalidade de adaptar o custe real dos contadores e de trasladalo aos suxeitos pasivos determinados no artigo
3º da devandita Ordenanza Fiscal nº T-1, procédese a emitir proposta de modificación do artigo 5º, apartado a) no
concepto Cota trimestral polo mantemento dos contadores.
Asemade, por medio da presente, apreciase un erro de redacción no artigo 7º, Bonificacións, que obriga á repetición
constante da tramitación de dita bonificación por parte dos suxeitos pasivos que teñen dereito a ela, e de cara a
simplificar a tramitación por parte dos beneficiarios, por medio da presente, proponse a solicitude con carácter
anual e non trimestral como estaba redactada ata agora. Por todo o antedito, esta Alcaldía, no uso das súas
atribucións, realiza a seguinte
PROPOSTA:
1.- Modificar, o apartado a) e concepto “Cota trimestral polo mantemento dos contadores” do
artigo 5º da Ordenanza nº T-1, Ordenanza reguladora da taxa pola prestación do servizo do subministro domiciliario
de auga, quedando redactado da seguinte forma:
“ Artigo 5º.– Bases de imposición e tipos de gravame
aAs bases de imposición e tipos de gravame son os contidos nas seguintes tarifas:
Conceptos Importe (euros)
Cota fixa cada tres meses para usos domésticos 9,26 €
Cota fixa cada tres meses para usos comerciais ou industriais 15,44 €
Consumo entre 0 e 30 m³ cada tres meses 0,16 €/m³
Consumo entre 31 e 50 m³ cada tres meses 0,34 €/m³
Consumo de máis de 51 m³ cada tres meses 0,68 €/m³
Dereitos de acometida á rede 138,95 €
Cota trimestral polo mantemento dos contadores 5,00 €”
2.- Modificar o artigo 7º, Bonificacións, da Ordenanza nº T-1, Ordenanza reguladora da taxa pola
prestación do servizo do subministro domiciliario de auga, quedando redactado da seguinte
forma:
“Artigo 7º.– Bonificacións
Concederase unha bonificación do 50% aos suxeitos pasivos usuarios do servizo obxecto da presente
ordenanza, que teñan entre 12 e 30 anos e que acrediten ser posuidores do Carné Xove.
Esta bonificación será solicitada polo titular do recibo a nome de quen se presta o servizo, en cada
anualidade de exacción da presente taxa”
PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA OF T-4, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.
Artigo 5; cota tributaria.
Redacción actual:
1.- A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, sinalada en función da natureza dos documentos ou
expedientes a tramitar, de acordo coa seguinte tarifa
Epígrafe 4.–Tramitación de contratos administrativos 1. Todos os contratos de obras que deban ser formalizados, en
cumprimento do establecido na lexislación aplicable 5% do OEM (sen IVE) 2.-Todos os contratos distintos dos de
obras que deban ser formalizados, en cumprimento do establecido na lexislación aplicable 3% do orzamento (sen
IVE)
Proposta de modificación:
1.- A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa e, no caso dalgúns contratos administrativos, nunha percentaxe
do seu orzamento de execución material, sinalada en función da natureza dos documentos ou expedientes a
tramitar, de acordo coa seguinte tarifa ( . . . )
Epígrafe 4.–Tramitación de contratos administrativos:
1.- Todos os contratos de obras que deban ser formalizados, en cumprimento do establecido na lexislación aplicable
5% do OEM (sen IVE)
2.- Todos os contratos distintos dos de obras que deban ser formalizados, en cumprimento do establecido na
lexislación aplicable: Unha cota fixa de 150 €.
3.- Non está suxeita á taxa a tramitación de contratos menores.”
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O Sr. Rodriguez solicita aclaración sobre a tasa de aluguer dos contadores. Pregunta si esta está
integrada no mesmo recibo que o consumo. Ante a resposta afirmativa do Alcalde, plantexa o
suposto de que se hai unha persoa alugada nunha vivenda esta tasa vai a repercutir sobre a
persoa que aluga a vivenda e non sobre o propietario o que considera incoherente se está
pedindo que os alugueiros sexan máis asequibles. O Secretario aclara que se trata dunha
cantidade moi pequena.
A Sra. Trigo sinala que tendo en conta que no punto anterior falouse dos problemas da falta de
ingresos das familias, non é o momento de subir as tasas. Se por unha parte se dan becas porque
se entende que as familias teñen problemas para asumir o custo dos estudos, opina que non é o
momento para introducir esa modificación. Por outra banda consideran que se pode votar por
separado as dúas ordenanzas.
O Alcalde sinala que unha das modificacións é unha proposta técnica por parte do funcionariado
relativa a solicitude da bonificación por parte daquelas persoas que dispoñen do carné xove xa
que tal como estaba había que facer a solicitude cada trimestre. Por este motivo se intruduce a
modificación, para que a solicitude se faga anualmente. En canto a subida do aluguer dos
contadores, sinala que se motiva na obriga legal que implica que os Concellos cubran os custos
da prestación dun servicio. Se o Concello ten un custo pola colocación dun contador de 150 a
200 euros hai que cobrar o que costa ese contador. Non obstante, a un particular que non queira
que o Concello lle cobre trimestralmente ten opción de non solicitar o contador en aluguer e
mercalo en propiedade. Se hai unha extensión da rede, unha persoa pode optar por solicitar do
Concello a instalación do contador que ten o custo antedito e o Concello non pode asumir ese
custo por cada veciño. Ademáis hai unha Orde Ministerial que obriga que nun prazo de dous
anos, aqueles contadores que teñan máis de dous anos hai que cambialos. O Concello non
podería asumir ese custo. Non é certo que a Xunta dea subvencións para poñer contadores nas
casas senón para poñer contadores de alta nas redes de auga. Non deixa de ser un debate que
roza a demagoxia case absurda. Non é unha taxa de obrigado cumprimento xa que ninguén ten
a obriga de solicitarlle o Concello o contador en aluguer. Todo isto sin ter en conta que no
Concello de San Sadurniño só pagan esa taxa de aluguer unhas cinco ou seis vivendas.
Sometida de seguido a votación ordinaria cada unha das modificacións propostas, por separado:
- A Corporación, por oito votos favorables, das concelleiras e concelleiros do BNG e PSOE, con
tres abstencións, das concelleiras e concelleiro do PP, acorda aprobar a proposta da Alcaldía
relativa á modificación da Ordenanza Fiscal nº T-1, reguladora da taxa pola prestación do servizo
do subministro domiciliario de auga.
- A Corporación, por unanimidade dos seus once membros, acorda aprobar a proposta da
Alcaldía relativa á modificación da Ordenanza Fiscal nº T-4, reguladora da taxa por expedición de
documentos.
CUARTO.- MOCIÓN DO BNG RELATIVA AO ANTEPROXECTO DE LEI DE MELLORA DA
XESTIÓN DO CICLO INTEGRAL DA AUGA.
Dase conta da moción de que se trata, presentada polo BNG no rexistro do Concello con data do
27/09/2021, que a Sra. Muiño procede a ler e que literalmente di:
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“MOCIÓN DO BNG RELATIVA AO ANTEPROXECTO DE LEI DE
MELLORA DA XESTIÓN DO CICLO INTEGRAL DA AUGA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ao longo do verán comezouse a tramitación do Anteproxecto de lei de mellora da xestión do
ciclo integral da auga, e se abriu un período de exposición pública.
Debido a que a xestión dos recursos hídricos é un aspecto de vital importancia en Galicia,
cremos que este asunto precisa dun fondo debate.
Cómpre lembrar que as características hidro-xeolóxicas da nosa Terra fan de Galicia un territorio
diferencial no contexto da Península Ibérica e mesmo da Europa occidental, posibilitando un
acceso doado aos recursos hídricos en practicamente todo o territorio. Esta é unha das causas
principais da elevadísima dispersión da poboación existente, que á súa vez ten repercusións
directas na nosa forma de vida, na nosa historia, na nosa cultura, e mesmo na nosa xenética.
Polo tanto, a lóxica racional diría que a xestión dos recursos hídricos en Galicia tivese unha
estrutura propia, e polo tanto un marco normativo adaptado a esta situación. Pero por desgraza
non é así e, como acontece en moitos outros ámbitos, Galicia ten que aturar leis e normas
estatais que para nada teñen en conta as nosas características diferenciais, e polo tanto, as nosas
necesidades.
En consecuencia, acreditamos que o primeiro aspecto que cumpriría solucionar no referente á
xestión dos recursos hídricos é o competencial, e neste senso apostamos porque Galicia teña a
plena competencia sobre todas as augas do noso territorio, reclamando ao Estado as
competencias debidas, e se isto non fose suficiente, mesmo reformando o propio Estatuto de
Autonomía.
En todo caso, teñamos ou non as competencias plenas, é urxente tomar medidas acaídas no
actual marco normativo. E para iso, cómpre que Galicia conte cunha Planificación integral do
ciclo da auga, que abranga todo o territorio e que determine os grandes obxectivos que deben
guiar a política de augas de Galicia para os vindeiros decenios.
Baixando de nivel, tamén debería haber un plan específico sobre estes aspectos. A Lei 1/2021,
do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, de moi recente publicación, recolle no
seu artigo 35 a figura dos Plans sectoriais, que son instrumentos de ordenación do territorio que
teñen por obxecto ordenar e regular a implantación territorial de actividades sectoriais como,
entre outras, o “Abastecemento e saneamento”.
Consideramos que as leis están para seren cumpridas ,e sobre todo no referido á planificación
territorial, aspecto no que Galicia é un claro exemplo de desleixo e falta de interese. Por iso,
coidamos que as cousas, sobre todo as importantes -e a auga é algo vital-, deben planificarse,
deben meditarse e deben xestionarse cunha perspectiva de longo prazo, con vocación de
servizo público de calidade, cos recursos precisos e cos medios necesarios. E neste senso,
consideramos que agora é o momento de dar ese debate para asentar e consensuar socialmente
a política galega da auga para os vindeiros 20 ou 30 anos. Por iso, imos solicitar que se retire o
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anteproxecto de lei e que non se tramite, e pola contra, que se abra un proceso participativo que
dea lugar a un Plan sectorial de xestión integral do ciclo da auga en Galicia.
Unha vez que se conte con ese marco estratéxico, xa se poderán aprobar as leis específicas, e as
correspondentes normas de desenvolvemento, que aseguren a prestación duns servizos
públicos e de calidade, acaídos ás necesidades e ás características da nosa xente e da nosa Terra.
E en todo este proceso, os concellos terán que ser actores esenciais, debido ás competencias
coas que contan, malia careceren dos recursos necesarios e do apoio das outras
Administracións.
Tendo en conta o antedito, o BNG propón:
Que o Goberno galego retire o proceso de tramitación do Anteproxecto de lei de mellora da
xestión do ciclo integral da auga, dado que de forma previa á aprobación dunha lei desta caste é
preciso contar cunha planificación estratéxica acaída ás necesidades e ás características de
Galicia.
Que o Goberno galego solicite ao Estado a transferencia das competencias totais sobre a
planificación e a xestión das augas do territorio de Galicia.
Que o Goberno galego inicie, con máxima urxencia, un proceso participativo, onde os concellos
e a sociedade civil teñan un papel esencial, para, entre todos, consensuar e aprobar un Plan
sectorial de xestión integral do ciclo da auga en Galicia, que marque as liñas estratéxicas neste
ámbito para os próximos decenios.
Que o Goberno galego, unha vez Galicia conte co dito Plan sectorial, inicie os trámites de
negociación e aprobación das correspondentes leis e normas que desenvolvan o Plan sectorial.
Que se envíen estas propostas ao Goberno da Xunta de Galicia.”
(DEBATE)
O Sr. Lois considera que a moción ten un plantexamento moi xeral e dunha política máis de nivel
nacional que municipal. De todolos xeitos, opina que cada vez que hai un cambio lexislativo para
mellorar hai un sablazo ó bolsillo do cidadá. Está de acordo coa moción e engadería que todo
aquilo que se mellore non supoña un gasto para o cidadán.
A Sra. Trigo manifesta que o anteproxecto de lei non cree que leve aparellado unha subida de
taxas senón unha reorganización dos tributos existentes. Por outra banda sinala que a adhesión
a este modelo é voluntario polo que son os Concellos os que teñen que solicitar este modelo de
xestión á xunta. Ademáis cando se di se é participativo ou non, sinala que se levou a FEGAMP e
foi ali onde incluso se ampliou o plazo para facer as alegacións. Entende o grupo popular que a
Xunta non está subindo taxas.
O Alcalde sinala que cando se estableceu o canon da auga no 2010 estableceuse un tributo con
carácter de imposto chamado “canon da auga” que pagan todos os usuarios excepto as traidas
particulares e comunidades de veciños que teñen unha bonificación do 100%. Neste
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anteproxecto de lei hai un canon. Se o Concello voluntariamente se adhire a ese plan ou
convenio a Xunta vaille cobrar e si non se adhire pasará o mesmo que con Sogama. Os concellos
téñense que adherir todos e precisamente os mais pequenos non teñen masa crítica suficiente
nin capacidade técnica ou humana para xestionar unha EDAR. O final non lle quedará máis
remedio que suscribir un convenio coa Xunta para que seña Augas de Galicia a que xestione a
EDAR. Nese momento é cando van a cobrar xa que si non se fai será o Concello o que teña que
asumir dita xestión para a que non ten capacidade. Esta problemática afecta ós concellos máis
pequenos, pero non quere dicir que non teñan que pagar. A expresión de que “se vai a cobrar
pola auga da choiva” é certa. O que se lle vai a cobrar ó Concello é pola auga que entre na EDAR.
A Xunta nestes momentos xa está xestionando vinte ou trinta depuradoras nas que se instalará
un contador na entrada, tanto a que sale das casas como a que non sale das casas que se filtra
nos colectores. ós Concellos que se adhiran ós convenios, a Xunta fai unha auditoria gratis
acompañada dunha proposta que en caso de que haxa que facer obras para correxir as
deficiencias, financia un tercio, o Concello financia outro tercio e a Deputación outro. O
problema ven en que as veces estase a falar de obras que cuantitativamente son moi grandes e
hai Concellos que non poderán asumir ese tercio. Ahí é onde tiña que destinar cartos a Xunta.
Dende a FEGAMP se lle pideu á Xunta que ampliara o prazo xa que o primeiro prazo acababa o
15 de agosto. Moitos Concellos incluido o de San Sadurniño fixeron moitas alegacións porque
isto suporá un custo adicional ó ter que pagar un canon cando as fugas sexan supeiores ó 20%
(que supón moi pouca auga). Nos Concellos pequenos non hai persoal para atender estas fugas
polo que si hai unha fuga suporá un custo a maiores. Unha lei que actue sobre o ciclo integral da
auga é necesaria pero non pode ser tramitada nos termos nos que vai. Ademáis non se pode
cargar de competencias ós concellos sen ir acompañadas dos recursos para exercelas. As
competencias en depuración son dos concellos porque a Lei de Augas outorgoullas ós
Concellos.
Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por sete votos favorables, das
concelleiras e concelleiros do BNG, con tres abstencións, das concelleiras do PP e o concelleiro
do PSOE, acorda aprobar a indicada proposta da Alcaldía.
PARTE DE CONTROL E FISCALIZACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBERNO:
QUINTO.- TOMA DE RAZÓN DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
Dase conta das seguintes resolucións da Alcaldía:
Número
DECRETO 2021-0360
DECRETO 2021-0359
DECRETO 2021-0358

Data

Departamento – Expediente – Interesados - Resumo
27/09/2021 11:07 001.002 Contratación -- Expediente 86/2021 -- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.
GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL SA -- SUBMINISTRO DE VEHÍCULO
RECOLECTOR-COMPACTADOR PARA A RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS -27/09/2021 11:07 010.000 Recursos Humanos -- Expediente 262/2021 -- MODELO 111 3º
TRIMESTRE 2021 -24/09/2021 9:59 001.002 Contratación -- Expediente 185/2021 -- B15204738 FONCAFER
SOCIEDAD LIMITADA, B27390079 KASTEL INGENIERIA SL, B27164920
RODRILUX ELECTRICIDAD SL -- CONTRATO MENOR OPTIMIZACIÓN E
MODERNIZACIÓN NA ETAP --
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DECRETO 2021-0357 ]
DECRETO 2021-0356

DECRETO 2021-0354
DECRETO 2021-0353

DECRETO 2021-0355

DECRETO 2021-0352
DECRETO 2021-0351
DECRETO 2021-0350
DECRETO 2021-0349
DECRETO 2021-0348
DECRETO 2021-0347
DECRETO 2021-0346
DECRETO 2021-0345
DECRETO 2021-0344
DECRETO 2021-0343
DECRETO 2021-0342
DECRETO 2021-0341
DECRETO 2021-0340
DECRETO 2021-0338]
DECRETO 2021-0339
DECRETO 2021-0337
DECRETO 2021-0335
DECRETO 2021-0336
DECRETO 2021-0334
DECRETO 2021-0333
DECRETO 2021-0332

DECRETO 2021-0331

22/09/2021 14:49 003.001 Tesorería -- Expediente 5/2021 -- Auga 2021 -22/09/2021 12:32 001.002 Contratación -- Expediente 185/2021 -- B15204738 FONCAFER
SOCIEDAD LIMITADA, B27390079 KASTEL INGENIERIA SL, B27164920
RODRILUX ELECTRICIDAD SL -- CONTRATO MENOR OPTIMIZACIÓN E
MODERNIZACIÓN NA ETAP -21/09/2021 12:26 002.001 Secretario-Interventor -- Expediente 252/2021 -- Sustitución Secretario
- Interventor -21/09/2021 12:26 001.002 Contratación -- Expediente 185/2021 -- B15204738 FONCAFER
SOCIEDAD LIMITADA, B27390079 KASTEL INGENIERIA SL, B27164920
RODRILUX ELECTRICIDAD SL -- CONTRATO MENOR OPTIMIZACIÓN E
MODERNIZACIÓN NA ETAP -21/09/2021 12:26 006.000 Servizos sociais -- Expediente 213/2021 -- 32714992E LIDIA PENA
GOTI, 32703768E ANA BELEN GALEGO CASTRO, J70397567 BOLBORETA SC -SOLICITUDES MODIFICACIÓNS XORNADAS E SERVIZOS - EIM A ROLADA CURSO
2021-2022 -20/09/2021 8:24 009.000 Desenvolvemento local -- Expediente 245/2021 -- Axudas para a
mellora das infraestruturas turísticas 2021 -17/09/2021 13:05 002.000 Secretaría -- Expediente JGL/2021/12 -- Múltiples interesados -- Xunta
de Goberno Local, sesión 27-2021, ordinaria do 21-09-2021 -16/09/2021 15:01 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -15/09/2021 9:27 004.000 Rexistro -- Expediente 204/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
de bonificación no Carné Xove -15/09/2021 9:27 002.000 Secretaría -- Expediente 62/2021 -- 32675130L MONICA CIBREIRO
CANEIRO -- Praza de técnico/a de xestión por promoción interna; bases e
convocatoria -10/09/2021 13:23 001.002 Contratación -- Expediente 81/2021 -- Nomeamento de director da
execución da obra -- MELLORA DA ACCESIBILIDADE Ó PAVILLÓN MUNICIPAL -10/09/2021 10:42 006.000 Servizos sociais -- Expediente 236/2021 -- BAIXA SERVIZO DE AXUDA
NO FOGAR POR DEPENDENCIA -09/09/2021 17:45 002.000 Secretaría -- Expediente JGL/2021/11 -- Múltiples interesados -- Xunta
de Goberno Local, sesión 26-2021, ordinaria do 13-09-2021 -09/09/2021 10:47 001.002 Contratación -- Expediente 87/2021 -- B27211465 TALLER EMPALME
VILLALBA SL -- SUBMINISTRO DE TRACTOR PARA SERVIZO CONTRAINCENDIOS
-08/09/2021 15:20 001.002 Contratación -- Expediente 119/2021 -- Múltiples interesados -Ensanche e pavimentación do camiño de A Sanguiñeira - A Torre -08/09/2021 14:24 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -08/09/2021 14:24 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -07/09/2021 20:38 001.002 Contratación -- Expediente 154/2021 -- B15969066 EDICIONES Y
MARKETING BOLANDA -- CONTRATO MENOR EDICIÓN, MAQUETACIÓN E
IMPRESIÓN DE 900 EXEMPLARES DE "OS BOLECHAS " -06/09/2021 9:38 004.000 Rexistro -- Expediente 204/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
de bonificación no Carné Xove -06/09/2021 9:38 004.000 Rexistro -- Expediente 204/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
de bonificación no Carné Xove -03/09/2021 14:53 004.000 Rexistro -- Expediente 204/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
de bonificación no Carné Xove -03/09/2021 14:51 004.000 Rexistro -- Expediente 204/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
de bonificación no Carné Xove -03/09/2021 14:51 006.000 Servizos sociais -- Expediente 38/2021 -- Múltiples interesados -SOLICITUDES DE PRAZA E MATRICULA EIM A ROLADA CURSO 2021-2022
(PROCEDEMENTO FORA DE PRAZO) -03/09/2021 12:06 001.002 Contratación -- Expediente 121/2021 -- Múltiples interesados -Ensanche e pavimentación do camiño de Portolamas, A Coruxa e o Chao de
San Cristovo -02/09/2021 16:13 003.002 Recadación -- Expediente 84/2021 -- Padrón fiscal do Centro Municipal
de Empresas 2021 -02/09/2021 14:37 001.002 Contratación -- Expediente 60/2021 -- B15204738 FONCAFER
SOCIEDAD LIMITADA, B27390079 KASTEL INGENIERIA SL, 33348808G Carlos
García Pérez -- Actuaciones de modernización e aumento da eficiencia e a
eficacia na EDAR de San Sadurniño -02/09/2021 13:58 001.002 Contratación -- Expediente 185/2021 -- B15204738 FONCAFER
SOCIEDAD LIMITADA, B27390079 KASTEL INGENIERIA SL, B27164920
RODRILUX ELECTRICIDAD SL -- CONTRATO MENOR OPTIMIZACIÓN E
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DECRETO 2021-0330
DECRETO 2021-0329
DECRETO 2021-0328
DECRETO 2021-0327
DECRETO 2021-0326
DECRETO 2021-0325
DECRETO 2021-0324
DECRETO 2021-0323
DECRETO 2021-0322
DECRETO 2021-0321
DECRETO 2021-0320
DECRETO 2021-0319
DECRETO 2021-0318
DECRETO 2021-0317
DECRETO 2021-0316
DECRETO 2021-0315
DECRETO 2021-0314
DECRETO 2021-0313
DECRETO 2021-0312
DECRETO 2021-0311
DECRETO 2021-0310
DECRETO 2021-0309
DECRETO 2021-0308
DECRETO 2021-0307
DECRETO 2021-0306

MODERNIZACIÓN NA ETAP -02/09/2021 13:58 006.000 Servizos sociais -- Expediente 213/2021 -- 32714992E LIDIA PENA GOTI
-- SOLICITUDES MODIFICACIÓNS XORNADAS E SERVIZOS - EIM A ROLADA
CURSO 2021-2022 -02/09/2021 9:57 006.000 Servizos sociais -- Expediente 208/2021 -- J70397567 BOLBORETA SC -LIQUIDACION AGOSTO 2021 - EIM A ROLADA CURSO ESCOLAR 2020-2021 -02/09/2021 9:57 006.000 Servizos sociais -- Expediente 214/2021 -- PADRÓN SAF AGOSTO 2021
-31/08/2021 14:44 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -31/08/2021 13:46 Expediente JGL/2021/10 -- Múltiples interesados -31/08/2021 13:34 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -31/08/2021 10:47 003.000 Intervención -- Expediente 202/2021 -- Expediente de modificación de
créditos MC13-2021 XC08-2021 de xeración de crédito -30/08/2021 15:16 006.000 Servizos sociais -- Expediente 200/2021 -- BAIXA SERVIZO DE AXUDA
NO FOGAR LIBRE CONCURRENCIA -27/08/2021 9:28 001.002 Contratación -- Expediente 119/2021 -- Múltiples interesados -Ensanche e pavimentación do camiño de A Sanguiñeira - A Torre -26/08/2021 13:00 001.002 Contratación -- Expediente 87/2021 -- SUBMINISTRO DE TRACTOR
PARA SERVIZO CONTRAINCENDIOS -- Adxudicación provisional
26/08/2021 11:31 007.000 Cultura -- Expediente 127/2021 -- Múltiples interesados -- Feira Rural
2021 -25/08/2021 13:33 002.000 Secretaría -- Expediente 63/2021 -- Sustitución do Secretariointerventor por días libres. -25/08/2021 11:24 001.002 Contratación -- Expediente 58/2021 -- A50308139 MONDO IBERICA SA
-- Acondicionamento da pista multideporte municipal -25/08/2021 8:36 010.000 Recursos Humanos -- Expediente 181/2021 -- ASIGNACIÓN GRUPOS
POLITICOS AGOSTO 2021 -25/08/2021 8:36 010.000 Recursos Humanos -- Expediente 180/2021 -- COTIZACIONS
SEGURIDADE SOCIAL XULLO 2021 -25/08/2021 8:36 010.000 Recursos Humanos -- Expediente 149/2021 -- NOMINAS AGOSTO 2021
-24/08/2021 13:35 001.002 Contratación -- Expediente 60/2021 -- B27390079 KASTEL INGENIERIA
SL -- Actuaciones de modernización e aumento da eficiencia e a eficacia na
EDAR de San Sadurniño -24/08/2021 10:58 001.002 Contratación -- Expediente 60/2021 -- B27390079 KASTEL INGENIERIA
SL -- Actuaciones de modernización e aumento da eficiencia e a eficacia na
EDAR de San Sadurniño -24/08/2021 10:55 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- Múltiples interesados -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -19/08/2021 14:12 001.002 Contratación -- Expediente 82/2021 -- 32694193S MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ RIVERA, B15164106 EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LOPEZ SL -MELLORA DA REDE VIARIA MUNICIPAL -19/08/2021 14:12 006.000 Servizos sociais -- Expediente 184/2021 -- 32618455Q PILAR BOO
VIDAL -- SOLICITUDE TARXETA ESTACIONAMENTO -19/08/2021 14:12 006.000 Servizos sociais -- Expediente 183/2021 -- 32644606Q MARIA PILAR
DIAZ MENDEZ -- SOLICITUDE TARXETA ESTACIONAMENTO -19/08/2021 14:12 010.000 Recursos Humanos -- Expediente 193/2021 -- CONTRATACION SAF
POS+ADICIONAL 1/2021 POR CESE VOLUNTARIO DUNHA AUXILIAR -19/08/2021 10:47 Expediente JGL/2021/9 -- Múltiples interesados --

DECRETO 2021-0304

19/08/2021 9:21 006.000 Servizos sociais -- Expediente 182/2021 -- 33311435Y MARIA JESUS
ARIAS RIVEIRA -- SOLICITUDE TARXETA ESTACIONAMENTO -18/08/2021 13:25 009.000 Desenvolvemento local -- Expediente 191/2021 -- 32704639L
ALMUDENA BLANCO NOVO -- Centro Municipal de Empresas-Xestión de locais
e autorizacións 2021 -18/08/2021 10:41 006.000 Servizos sociais -- Expediente 188/2021 -- PADRON SAF XULLO 2021 --

DECRETO 2021-0303

18/08/2021 9:53 002.000 Secretaría -- Expediente 59/2021 -- Oferta de Emprego Público 2021 --

DECRETO 2021-0302

18/08/2021 9:52 002.000 Secretaría -- Expediente 59/2021 -- Oferta de Emprego Público 2021 --

DECRETO 2021-0305

DECRETO 2021-0301
DECRETO 2021-0300
DECRETO 2021-0299

17/08/2021 14:13 001.002 Contratación -- Expediente 160/2021 -- Múltiples interesados -REPARACIÓN E MANTEMENTO EQUIPO INFORMÁTICO E SOFTWARE -17/08/2021 9:26 001.002 Contratación -- Expediente 153/2021 -- 32644974Q ALBERTO LOPEZ
VAZQUEZ -- LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS -16/08/2021 22:05 001.002 Contratación -- Expediente 153/2021 -- 32644974Q ALBERTO LOPEZ

11

DECRETO 2021-0298
DECRETO 2021-0296
DECRETO 2021-0297
DECRETO 2021-0295
DECRETO 2021-0294
DECRETO 2021-0293
DECRETO 2021-0292
DECRETO 2021-0291
DECRETO 2021-0290
DECRETO 2021-0289
DECRETO 2021-0288
DECRETO 2021-0287
DECRETO 2021-0286
DECRETO 2021-0285
DECRETO 2021-0284
INFORMÁTICO]
DECRETO 2021-0283
DECRETO 2021-0282
DECRETO 2021-0281
DECRETO 2021-0280]
DECRETO 2021-0279
DECRETO 2021-0278
DECRETO 2021-0277
DECRETO 2021-0276
DECRETO 2021-0275
DECRETO 2021-0273
DECRETO 2021-0274
DECRETO 2021-0272
DECRETO 2021-0271
DECRETO 2021-0270

VAZQUEZ -- LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS -12/08/2021 14:56 Aprobación PSS Nova rede de abastecemento de auga entre Vilela e
Bouzarrara
12/08/2021 14:56 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- S1511001H Consellería de Medio
Ambiente, Territorio y Vivienda, 32676224D BELEN MERA GARCIA -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -12/08/2021 14:56 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- S1511001H Consellería de Medio
Ambiente, Territorio y Vivienda, 32676224D BELEN MERA GARCIA -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -10/08/2021 10:30 Expediente JGL/2021/8 -- Múltiples interesados -10/08/2021 9:59 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- S1511001H Consellería de Medio
Ambiente, Territorio y Vivienda, 32676224D BELEN MERA GARCIA -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -09/08/2021 9:53 003.000 Intervención -- Expediente 166/2021 -- S1511001H Aguas de Galicia -Expediente de modificación de créditos MC12-2021 XC07-2021 de xeración de
crédito -04/08/2021 13:42 001.002 Contratación -- Expediente 154/2021 -- CONTRATO MENOR EDICIÓN,
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE 900 EXEMPLARES DE "OS BOLECHAS " -04/08/2021 11:26 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- S1511001H Consellería de Medio
Ambiente, Territorio y Vivienda, 32676224D BELEN MERA GARCIA -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -04/08/2021 10:58 000.000 Concello -- Expediente 164/2021 -- S1511001H Consellería de Medio
Ambiente, Territorio y Vivienda, 32676224D BELEN MERA GARCIA -- Solicitudes
xerais 3T 2021 -04/08/2021 10:11 007.000 Cultura -- Expediente 163/2021 -- 32676224D BELEN MERA GARCIA -Solicitude do salón da Casa da Cultura -03/08/2021 10:14 003.002 Recadación -- Expediente 84/2021 -- Padrón fiscal do Centro Municipal
de Empresas 2021 -30/07/2021 14:05 001.002 Contratación -- Expediente 151/2021 -- Múltiples interesados -SERVIZO ALLEO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS -30/07/2021 12:55 003.000 Intervención -- Expediente 155/2021 -- Expediente de modificación de
créditos MC11-2021 XC06-2021 por xeración de créditos POS+2021 -30/07/2021 11:59 006.000 Servizos sociais -- Expediente 161/2021 -- J70397567 BOLBORETA SC -LIQUIDACIÓN XULLO 2021 - EIM A ROLADA CURSO 2020-2021 -30/07/2021 11:59 001.002 Contratación -- Expediente 160/2021 -- REPARACIÓN E MANTEMENTO
EQUIPO INFORMÁTICO E SOFTWARE -30/07/2021 11:18 001.002 Contratación -- Expediente 3/2021 -- J70397567 BOLBORETA SC -Concesión servizo de xestión da Escola Infantil Municipal -30/07/2021 10:33 001.002 Contratación -- Expediente 120/2021 -- Múltiples interesados -Ensanche e pavimentación do camiño de Lourido - Quintiá -30/07/2021 10:33 001.002 Contratación -- Expediente 130/2021 -- Múltiples interesados -Pavimentación do camiño de A Golpilleira a Moimentos -30/07/2021 9:40 001.002 Contratación -- Expediente 118/2021 -- Múltiples interesados -Ensanche e pavimentación do camiño de A Longra e Río Limpo -30/07/2021 9:22 007.000 Cultura -- Expediente 157/2021 -- 32676224D BELEN MERA GARCIA -Solicitude do local social de Lamas -29/07/2021 17:51 009.000 Desenvolvemento local -- Expediente 56/2021 -- Múltiples interesados
-- Axudas do programa PEL REACTIVA 2020 -29/07/2021 13:24 001.002 Contratación -- Expediente 121/2021 -- Múltiples interesados -Ensanche e pavimentación do camiño de Portolamas, A Coruxa e o Chao de
San Cristovo -29/07/2021 11:34 001.002 Contratación -- Expediente 153/2021 -- LIMPEZA DE EDIFICIOS
MUNICIPAIS -29/07/2021 9:43 002.000 Secretaría -- Expediente JGL/2021/7 -- Múltiples interesados -- Xunta
de Goberno Local 22-2021, ordinaria do 02-08-2021 -28/07/2021 14:10 001.002 Contratación -- Expediente 3/2021 -- B36926640 TAPREGA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS S.L -- Concesión servizo de xestión da
Escola Infantil Municipal -28/07/2021 14:10 001.002 Contratación -- Expediente 151/2021 -- SERVIZO ALLEO DE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS -28/07/2021 8:53 007.000 Cultura -- Expediente 152/2021 -- 32652766B JAVIER RODRIGUEZ
CASTRO -- Solicitude do salón da Casa da Cultura -27/07/2021 12:15 001.002 Contratación -- Expediente 87/2021 -- SUBMINISTRO DE TRACTOR
PARA SERVIZO CONTRAINCENDIOS -27/07/2021 12:15 010.000 Recursos Humanos -- Expediente 148/2021 -- 32739052R ELMA
QUEZADA ANGULO -- CESE RELACIÓN LABORAL ELMA QUEZADA ANGULO --
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DECRETO 2021-0269
DECRETO 2021-0268
DECRETO 2021-0267
DECRETO 2021-0266
DECRETO 2021-0265
DECRETO 2021-0264
DECRETO 2021-02632021]
DECRETO 2021-0262
DECRETO 2021-0261
DECRETO 2021-0260

26/07/2021 14:22 007.000 Cultura -- Expediente 147/2021 -- 32676224D BELEN MERA GARCIA -Solicitude do salón da Casa da Cultura -26/07/2021 14:21 001.002 Contratación -- Expediente 118/2021 -- Múltiples interesados -Ensanche e pavimentación do camiño de A Longra e Río Limpo -26/07/2021 14:20 001.002 Contratación -- Expediente 120/2021 -- Múltiples interesados -Ensanche e pavimentación do camiño de Lourido - Quintiá -26/07/2021 14:20 001.002 Contratación -- Expediente 121/2021 -- Múltiples interesados -Ensanche e pavimentación do camiño de Portolamas, A Coruxa e o Chao de
San Cristovo -26/07/2021 14:20 001.002 Contratación -- Expediente 130/2021 -- Múltiples interesados -Pavimentación do camiño de A Golpilleira a Moimentos -26/07/2021 11:52 009.000 Desenvolvemento local -- Expediente 80/2021 -- Contratación
temporal de persoal do PEL 2021, segunda quenda -26/07/2021 9:27 006.000 Servizos sociais -- Expediente 140/2021 -- 76403967Z MARÍA FELIZ
BOUZAMAIOR PITA -- SOLICITUDE RENOVACIÓN TARXETA ESTACIONAMENTO -26/07/2021 9:27 010.000 Recursos Humanos -- Expediente 106/2021 -- ASIGNACION GRUPOS
POLITICOS XULLO 2021 -26/07/2021 9:27 010.000 Recursos Humanos -- Expediente 107/2021 -- COTIZACIONS
SEGURIDADE SOCIAL XUÑO 2021 -26/07/2021 9:27 010.000 Recursos Humanos -- Expediente 68/2021 -- NOMINAS XULLO 2021 E
NOMINA CESE DAVID PENA MONTERO --

URXENCIA.- Antes de pasar ó punto de rogos e preguntas, o Sr. Alcalde prantexa a necesidade
de incluir un punto urxente na Orde do Día da sesión, unha moción do BNG relativa ó transporte
metropolitano entre Ferrol e A Coruña, adoptado a instancia dunha plataforma creada polos
usuarios ante a mala calidade do servizo.
A Sra. Muiño defende a urxencia da moción pola conveniencia de apoiar a concentración
convocada para hoxe mesmo pola plataforma para protestar contra a reducción de servizos nesa
liña metropolitana, as fallas de puntualidade, a insuficiencia da oferta e a mala xestión do
servizo.
Sometida de seguido a votación ordinaria a procedencia do debate desta proposta, a
Corporación, por maioría de oito votos favorables, das concelleiras e concelleiros do BNG e PSOE,
con tres votos contrarios, das concelleiras e concelleiro do PP, acorda declarar o asunto urxente e
dar paso ó seu debate.
URXENCIA – PRIMEIRO.“MOCIÓN DO BNG RELATIVA A SITUACIÓN DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO EN
FERROLTERRA

O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro da lexislación vixente, presenta a
seguinte moción, para o seu debate no Pleno:
Exposición de Motivos
O pasado 1 de xaneiro entraron en funcionamento as novas concesións de transporte público
que prestan servizo de transporte metropolitano. Unha concesión que non veu dar resposta ás
necesidades reais da poboación, ao non introducir servizos que fagan compatible o uso do
transporte cos horarios escolares, ou laborais. No caso particular de San Sadurniño, onde os
rapaces e rapazas teñen que desprazarse na etapa de estudos postobrigatorios, siguen sin
dispoñer dun transporte público que lles garanta a posibilidade de acudir aos seus centros de
ensino.
Máis esta non é a única eiva que se detecta. Outra das liñas con máis demanda de viaxeiros é a
que realiza o traxecto Ferrol-A Coruña e A Coruña-Ferrol, que acumula numerosas queixas por
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parte das persoas usuarias, polas modificacións que está sufrir este servizo. Estamos a falar de
que se anularon servizos e horarios, modificáronse traxectos que implican un aumento
considerable no tempo da viaxe, pasando nalgún caso dos 35 minutos viaxe a case o doble, con
traxectos actuais de 60 minutos de duración, cunha oferta insuficiente que fai que en numerosas
ocaións viaxeiras e viaxeiros quedaran en terra, sen opción a viaxar. Por riba, non se están a
cumprir os horarios, producíndose retrasos de más de media hora, o que supón un forte
contratempo para quen depende deste servizo para ir a traballar ou desprazarse a un centro de
ensino.
Por todo o exposto, e atendendo á solicitude de apoio expresada por parte do colectivo de
persoas afectadas, o grupo municipal do BNG propón ao pleno da corporación a adopción dos
seguintes acordos:
1,-Expresar o noso apoio ás demandas do colectivo de persoas usuarias do servizo de
autobuses interurbanos na comarca de Ferrolterra xestionada por MONBUS “Por un
transporte público digno”, que teñen convocada unha concentración para hoxe xoves ás
20:00h diante da Estación de Autobuses de Ferrol.
2,-Instar a EMPRESA ADXUDICATARIA do servizo do transporte metropolitano cumpra cos
horarios e servizos establecidos.
3,-Instar á conselleira de Infraestruturas e a Dirección Xeral de Mobilidade a unha reunión
inmediata coa Plataforma de persoas usuarias do transporte publico da comarca de
Ferrolterra para trasladar este malestar xeneralizado e pedir que se efectúen as inspeccións
correccións necesarias no servizo para satisfacer a accesibilidade dos viaxeiros e viaxeiras.”
(DEBATE)
O Sr. Rodriguez mostra a súa conformidade en aras a defender o transporte público.
A Sra. Díaz sinala que non teñen problema en mostrar a súa conformidade pero puntualiza que
houbo un período de reunións nas que se examiraron as liñas e paradas existentes e onde se
podían solicitar as liñas por parte dos concellos ou calquera persoa interesada. Hai que ter en
conta que é un problema de que, en moitos concellos, non mostraron preocupación e que nin
siquiera se presentaron á reunión.
A Sra. Muiño sinala que unha das cousas máis graves é que se tomen decisións que se distancian
da realidade dun país. Isto está pasando co deseño do transporte público en Galicia.
Concretamente o que pide a moción é facer eco da demanda dun colectivo de viaxeiros e
viaxeiras que levan meses sendo perxudicados por un mal funcionamento dunha liña. Consta
que en tempos de pandemia houbo dificultades de xeito que xente que tiña dificultades para
viaxar os seus centros de traballo se trasladou e a día de hoxe continúa o mal funcionamento
desta liña con xente que chega tarde a traballar ou que non pode coller o autobus. O que se
pretende coa moción é respaldar esta demanda e que se mellore o funcionamento dunha das
liñas que máis demanda de viaxeiros ten por motivos diversos pero sobre todo por temas
laborais e de estudios. Dicir que non se preocuparon de mellorar o servizo que tiñan que usar é
cando menos insolidario e lamentable.
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A Sra. Trigo manifesta que houbo tempo de correxir esas deficiencias e examinar se había liñas
ou non, se os horarios eran compatibles…Están de acordo en que se revise pero de todolos
tempo xa houbo tempo para facelo.
O Alcalde sinala que hai aproximadamente un mes tivo unha conversa co Xefe Territorial sobre
esa modificación para que chegaran puntualmente ós institutos de Xuvia, Narón e Ferrol é dixo
que é imposible xa que conleva modificar todos os horarios.
Sometido de seguido o asunto a votación ordinaria, a Corporación, por unanimidade, acorda
aprobar a indicada proposta da Alcaldía.

SEXTO.- ROGOS E PREGUNTAS.
A Sra. Díaz formula o seguinte rogo: propón que se fagan labores de mantemento nas
infraestructuras municipais e nomea como exemplo a senda peonil do Camiño Arriba.
O Alcalde manifesta que se terá en conta o rogo e tratarase de desbrozar en breve.
Preguntas:
O Sr. Lois plantexa as seguintes preguntas:
- En canto a supresion do itinerario no CEIP, segundo o catálogo de primaria, correspondíalle
a un profesor de Educación Fisica a media xornada. Non se conta con esta figura polo que ten
unha repercusión no centro importante. Ainda así funciona pero mediante a pérdida doutros
recursos. Pregunta si o Consello Escolar xa fixo esa demanda.
O Alcalde contesta que se quedou en elaborar un escrito comunicando a disconformidade á
Consellería. Descoñece si se fixo efectivo.
O Sr. Rodriguez insta a que de cara o curso que ven se trate de evitar esta problemática.
- En canto os cheiros reiterados en varias parroquias provintes dunhas instalacións
industriais de As Somozas, ¿qué actuacións se fixeron? Propón un control da inmisión
establecendo un sistema de vixilancia.
O Alcalde sinala que nestas situacións se da parte ás autoridades correspondentes, neste caso ó
SEPRONA ou a través do 112, xa que en este último caso quedan rexistradas as chamadas. Este é
un problema reiterado e os veciños que viven nesas zonas o padecen sobre todo co vento do
nordés. Xa se ten posto en conocimento do posto da Garda Civil de San Sadurniño así coma do
112. Podería ser interesante consensuar un manifesto ante a Consellería de Medio Ambiente
para que lle de unha solución.
Acórdase elaborar un texto instando a Consellería a que poña solución.
- ¿Cal é a situación do verquido que houbo hai un par de anos no Río Castro?
Na Corporación hai persoas que no plano persoal fixeron denuncias. Son conscientes de que hai
certa impunidade.
A Sra. Trigo plantexa as seguintes preguntas:
- ¿Por qué non se solicitaron este ano, neste Concello, os obradoiros de emprego?
O Alcalde contesta que o Concello de San Sadurniño so solicitou unha vez os obradoiros de
emprego entre outras cousas porque hai que cofinancialo cuns orzamentos relativamente altos,
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polo que hai que ter os recursos necesarios salvo que esteñan financiados ó 100%. Ademáis
existe a particularidade que hai Concellos.
A Sra. Trigo sinala que a outros Concellos concedéronllos.
O Alcalde sinala que estáse a traballar entre os Concellos de Ortegal en buscar algunha fórmula
de colaboración nese sentido.
- A pista que vai dende o Camiño Arriba ata a Sabanda, hai unha zona que está deteriorada
na saída a Santa Mariña.
O Alcalde sinala que está reparada dende hai tres meses e sinala que haberá que instar á
empresa que fixo o traballo para que o amañe.
- Como portavoz do Partido Popular pregunta polas mentiras que, segundo o panfleto enviado
ás casas polo BNG, se comunicaron ós veciños nos distintos panfletos enviados polo PP e o PSOE.
O Alcalde sinala que el no pleno está como Alcalde de San Sadurniño, non como integrante do
BNG. Indica que a voceira do PP terá que dirixirse o BNG para obter resposta.
A Sra. Díaz plantexa a seguinte pregunta.
- ¿Hai algunha previsión de reestablecer o servizo de biblioteca?
O Alcalde manifesta que si que hai previsión. Estase esperando que se recupere a bibliotecaria
para poder abrila. En tanto non sexa así, buscarase unha fórmula para facelo.
A Sra. Díaz sinala que non se pode supeditar o servizo a que un traballador esteña enfermo ou
non .
O Alcalde recordalle a Sra. Concelleira que os Concellos de menos de 5000 habitantes non teñen
competencias en bibliotecas. Houbo que facer unha artimaña legal para que o POS aceptara o
financiamento da biblioteca porque non é unha competencia municipal en San Sadurniño polo
número de habitantes.
A Sra. Díaz reitera a súa pregunta.
O Alcalde sinala que estanse estudiando opcións para poder abrila, non nas condicións que
estaría nunha situación normal coa titular do posto, pero si pode haber persoal que poida abrir a
biblioteca.
A Sra. Calvo puntualiza que a biblioteca está aberta, se pode acceder si ben non hai servizo de
préstamo de libros porque a plataforma de bibliotecas da Xunta non o permite, non se pode
cambiar a clave e pasala ó Técnico de Cultura.
O Sr. Hermida plantexa as seguintes preguntas:
- Hai dúas salidas complicadas en Cornide, un paso a unha fonte e un cruce que vai para
Pedroso, ¿é posible que o Concello solicite un paso de cebra e reducir a sinal de 70 a 50?
O Alcalde sinala que se pode solicitar. A Administración competente esta gobernada polo grupo
popular polo que pode ser máis sinxelo plantearlla o mesmo grupo. Pódese solicitar si ben hai
un tempo solicitouse o cambio de 50 a 70 polo gran número de sancións por exceso de
velocidade. A Xunta no seu momento puxo unha sinal de 50 xunto a gasolineira. O Concello
naquel momento, con bo criterio pideu á Xunta que reconsiderase a sinal polo que acabaron
poñendo a sinal de 50 máis adiante. Un paso de cebra alí non o van a poñer por cuestións de
visibilidade. Por outra banda, nas vías que comunican concellos, os técnicos de carretera son moi
reacios a poñer pasos de peóns, que se solen poñer con barreiras físicas para evitar atropellos.
- En canto a antigüedade dos contadores, ¿quen a sabe?
O Alcalde sinala que ven reflexada no sello que trae o propio contador.
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O Alcalde solicita que en canto as preguntas e os rogos, en cumprimento do Regulamento
Interno, se plantexen con 24 horas de antelación por poder contestar con máis rigor e ter
preparada a información.
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión, sendo as vinteunha
horas e trece minutos, redactándose a presente acta para a adecuada constancia do tratado e
dos acordos adoptados, do que como Secretario certifico.
O Alcalde,

O Secretario-Interventor
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