ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO DE BRIÓN O
DÍA 15 DE XUÑO DE 2016.
No salón de plenos da Casa do Concello de Brión, sendo as 13,00 horas do día 15 de xuño de
2016, reuníronse en primeira convocatoria as/os señoras/es concelleiras/os de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA, co obxecto de
celebrar sesión ordinaria correspondente ao día da data para a que foron previamente citados.
ALCALDE:
JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA. (PSG-PSOE)
CONCELLEIRAS/OS PRESENTES:
YOLANDA BOUZAS ALFONSÍN. (PSG-PSOE).
JOSÉ LUIS SAMPEDRO BOUZAS. (PSG-PSOE).
MARÍA ROSA ROMERO FARIÑA (PSG- PSOE).
MARÍA DEL CARMEN REY TÚÑEZ (PSG- PSOE).
JESÚS QUINTELA VÁZQUEZ. (PSG-PSOE).
JOSÉ PEDRO CAMBÓN FERNÁNDEZ. (PSG-PSOE).
FRANCISCO JAVIER BLANCO SÁNCHEZ. (PSG-PSOE).
MARÍA GUARINA REY VÁZQUEZ (PSG- PSOE).
JOSÉ DAVID GARCÍA ARCOS. (PP).
SATURNINO ABETE REDONDO (PP).
XOSÉ LUIS PENAS CORRAL (BNG).
XESÚS PENA ESPIÑA. (concelleiro non adscrito)

Secretario: JAVIER NIEVES GONZÁLEZ, secretario do concello.
Asiste a interventora do concello MARGARITA FERNÁNDEZ SOBRINO.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos:

1º) APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 25.05.2016 E 30.05.2016.
2º) RELACIÓN DE DECRETOS DITADOS DESDE A ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA, DO 15.04.2016
AO 10.06.2016.
3º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RATIFICACIÓN DE PROTOCOLO DE
INTENCIÓNS PARA A COLABORACIÓN ENTRE OS CONCELLOS DE MUROS, OUTES, NOIA,
PORTO DO SON, LOUSAME, ROIS, BRIÓN, AMES E SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA A
PROMOCIÓN CONXUNTA DO “CAMIÑO DE SANTIAGO POLA RÍA DE MUROS E NOIA”.
4º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RECTIFICACIÓN DE NOMES DE BENS
NO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS.
5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS.
6º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE DECLARACIÓN DE ESPECIAL
INTERESE E UTILIDADE MUNICIPAL DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACIÓN DO COMEDOR
DO CEIP DE PEDROUZOS.
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7º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL Nº 19-T REGULADORA DA TAXA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS
RESIDUAIS.
8º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE REGULARIZACIÓN CATASTRAL.
9º) MOCIÓNS.
10º) ROGOS E PREGUNTAS.

1º) APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 25.05.2016 E 30.05.2016.
De conformidade co artigo 91 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, preguntouse se algún membro do Pleno tiña que formular
algunha observación ou reparo as actas das sesións do 25.05.2016 e 30.05.2016.
Sometidas a votación, o Pleno por unanimidade dos 13 membros presentes acorda aprobalas
sen ningunha rectificación.
2º) RELACIÓN DE DECRETOS DITADOS DESDE A ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA, DO
15.04.2016 AO 10.06.2016.
Pola alcaldía, de conformidade co artigo 42 do Regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais e art. 22.2. a) da Lei 7/85, do 2 de abril, deuse conta da
relación de decretos que de seguido se transcriben en extracto.
15.04.16.- Pagamento das declaracións trimestrais do IRPF e IVE 1º trimestre.
15.04.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 6.410,69 euros (Gas Natural Servicios SDG, S.A).
15.04.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 52.659,26 euros (facturas varias).
15.04.16.- Aprobación de expediente de modificación de crédito MC 7/2016.
18.04.16.- Requirimento para a retirada dun vehículo abandonado na Avenida do Ánxeles.
18.04.16.- Baixa na patronal de funcionarios integrados dun traballador por ter esgotada a
prestación de incapacidade temporal e inicio da tramitación da incapacidade permanente.
18.04.16.- Convocatoria da Xunta de Goberno Local a celebrar o 19 de abril.
18.04.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 36,30 euros (Vodafone Ono SAU).
19.04.16.- Altas e baixas no Programa de Axudas ao Transporte presentadas entre os días 1
de xaneiro e o 31 de marzo.
19.04.16.- Devolución de 2 € a dous veciños pola actividade de ruta sendeirismo de O Pindo
por un erro ao cobrar o prezo.
19.04.16.- Inicio de expediente de baixa de oficio por inscrición indebida no padrón de
habitantes.
20.04.16.- Baixa no servizo de axuda no fogar para persoas dependentes dunha veciña.
20.04.16.- Aprobación das liquidacións dos tributos da Xunta de Goberno Local celebrada o 19
de abril.
20.04.16.- Resolución inicio procedemento sancionador de tráfico.
21.04.16.- Aprobación de liquidacións relativos ás taxas por actividades relacionadas coa
hixiene urbana.
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21.04.16.- Aprobación de liquidacións relativos ás taxas por actividades relacionadas coa
hixiene urbana.
21.04.16.- Aprobación matrícula de contribuíntes da taxa por utilización privativa da vía pública
do ano 2015.
22.04.16.- Aprobación de expediente de modificación de crédito MC 8/2016.
25.04.16.- Acceso á solicitude presentada por Electricidad Cruceiro SL para ver as ofertas
técnicas do procedemento para a contratación do servizo de mantemento do alumeado
público.
25.04.16.- Adxudicación de horas libres no
dependentes.

servizo de axuda no fogar para persoas

26.04.16.- Aprobación do expediente de contratación e prego de cláusulas administrativas do
contrato de servizos de consultoría e asistencia técnica en materia de recursos humanos.
27.04.16.- Aprobación da liquidación do orzamento do concello correspondente ao exercicio de
2015.
28.04.16.- Inicio do expediente para a contratación do servizo de: docencia dos cursos de
lingua inglesa, francesa e alemá.
28.04.16.- Aprobación da solicitude de subvención para a mellora da iluminación e eficiencia
enerxética das instalacións: Biblioteca Pública Municipal e Sala Municipal de Exposicións.
29.04.16.- Aprobación do pagamento de 48 días da paga extra do exercicio 2012 e nóminas
correspondentes ao mes de abril.
29.04.16.- Recoñecemento de trienios a unha traballadora.
02.05.16.- Altas no padrón de habitantes do mes abril.
02.05.16.- Baixas no padrón de habitantes do mes abril.
02.05.16.- Aprobación de altas de recibos do padrón do lixo de 2016.
02.05.16.- Convocatoria Xunta de Goberno Local a celebrar o 3 de maio.
02.05.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 55.891,22 euros (mensualidades de marzo e abril, Mancomunidade Serra do
Barbanza).
03.05.16.- Aprobación do expediente de contratación e prego de cláusulas administrativas do
contrato de servizos de docencia dos cursos de lingua inglesa, francesa e alemá.
04.05.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 51.721,86 euros (facturas varias).
04.05.16.- Aprobación das bases de contratación de persoal laboral temporal para a execución
de obras públicas municipais 2016.
04.05.16.- Aprobación das liquidacións dos tributos da Xunta de Goberno Local celebrada o 3
de maio.
06.05.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 177,30 euros (comisión de servizos realizadas por tres traballadores).
06.05.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 15.161,77 euros (facturas varias).
09.05.16.- Aprobación definitiva do padrón fiscal conxunto das taxas por servizos de
subministración de auga, saneamento, depuración de augas residuais e canon de auga,
correspondente ao 1º trimestre de 2016.
09.05.16.- Adxudicación á empresa Arines Obras y Proyectos SL do contrato de subministro de
materiais para as obras incluídas no POS 2016, lote 1 e lote 3, e á empresa Probisa Productos
Bituminosos SLU o lote 2.
09.05.16.- Designación dos lugares para a colocación gratuíta de carteis de propaganda
electoral para as eleccións xerais.
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09.05.16.- Designación dos locais oficiais para celebración de actos de propaganda electoral
dos partidos políticos para as eleccións xerais.
09.05.16.- Inicio do procedemento de adxudicación do contrato de do proxecto de obras de:
Instalación de pavimento continuo no parque infantil na aldea de Guitiande.
09.05.16.- Estimación de alegacións en expediente sancionador de tráfico.
09.05.16.- Aprobación da liquidación das taxas pola prestación dos servizos da escola infantil
municipal correspondentes ao mes de maio.
10.05.16.- Solicitude dunha 4º oferta para o servizo de docencia dos cursos de lingua inglesa,
francesa e alemá.
10.05.16.- Aprobación da conta xustificativa por 190 € dos gastos derivados da organización da
excursión da terceira idade a Mallorca.
10.05.16.- Autorización para a celebración dunha festa no lugar de A Igrexa - Os Ánxeles o
día 15 de maio.
10.05.16.- Incorporación ao servizo de axuda no fogar básico dun veciño.
11.05.16.- Inicio do procedemento de adxudicación e aprobación do prego de cláusulas
administrativas do contrato de obras de: Ampliación/acondicionamento de cunetas, rede
municipal de pluviais en diversas pistas municipais.
11.05.16.- Convocatoria da Xunta de Goberno Local a celebrar o 12 de maio.
11.05.16.- Adhesión ao programa de integración laboral da Deputación da Coruña.
11.05.16.- Inicio expediente sancionador de tráfico.
12.05.16.- Devolución dos avais constituídos por Sociser Galicia SLU
contrato de servizos de axuda no fogar.

para responder do

12.05.16.- Devolución de aval á empresa Minas de Bandeira SA para responder do subministro
de materiais das obras do DTC93, lote 2.
12.05.16.- Devolución de ingresos do prezo público pola actividade de ruta de sendeirismo ao
río Pedras a unha veciña.
12.05.16.- Devolución de ingresos do prezo público pola actividade de ruta de sendeirismo ao
río Pedras a unha veciña.
12.05.16.- Devolución de ingresos do prezo público pola actividade de ruta de sendeirismo ao
río Pedras a un veciño.
12.05.16.- Devolución de ingresos do prezo público pola actividade de actividade de curso de
fitosanitarios a unha veciña.
12.05.16.- Devolución de ingresos duplicados polos prezos públicos das actividades de
predeporte e baile galego a un veciño.
12.05.16.- Devolución do prezo público de actividade de patinaxe a unha veciña.
12.05.16.- Devolución de fianza a un veciño para responder da obra de entubación dunha
cuneta en Lago
13.05.16.- Concesión dun anticipo reintegrable solicitado por un traballador.
13.05.16.- Aprobación da liquidación das custas xudiciais a Urban Servizos Inmobiliarios SL,
do procedemento ordinario 163/2013, adopción de medidas cautelares.
13.05.16.- Aprobación da liquidación das custas xudiciais a Urban Servizos Inmobiliarios SL, do
procedemento abreviado 32/2015.
13.05.16.- Aprobación da liquidación das custas xudiciais a Urban Servizos Inmobiliarios SL,
do procedemento ordinario 163/2013.
13.05.16.- Aprobación de expediente de modificación de créditos nº 11/2016.
13.05.16.- Aprobación das listaxes provisionais de admitidos e excluídos e exposición nos
taboleiros de anuncios do concello, centro social e escola infantil.
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13.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para actividades de promoción
económica durante o ano 2015 da Deputación da Coruña.
13.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para actividades no ámbito de
medio ambiente no 2015 da Deputación da Coruña.
13.05.16.- Aprobación expediente modificación de créditos 9/2016.
13.05.16.- Aprobación expediente modificación de créditos 10/2016.
13.05.16.- Aprobación das liquidacións dos tributos da Xunta de Goberno Local celebrada o 12
de maio.
18.05.16.- Aprobación do expediente de contratación e pregos de cláusulas para o subministro
de gasóleo A e gasóleo C.
18.05.16.- Aprobación da achega final ao proxecto: Abastecemento Ames Brión (1ª fase).
18.05.16.- Aprobación do expediente de contratación e inicio da licitación da obra de:
Instalación de pavimento continuo no parque infantil na aldea de Guitiande.
18.05.16.- Aprobación do expediente de contratación e pregos de cláusulas administrativas da
obra de: Ampliación/acondicionamento de cunetas, rede municipal de pluviais en diversas
pistas municipais.
18.05.16.- Solicitude dunha subvención para a promoción do uso da lingua galega.
18.05.16.- Aprobación do padrón do prezo público do servizo de axuda no fogar dependencia
mes de abril.
18.05.16.- Aprobación do padrón do prezo público do servizo de axuda no fogar básica mes de
abril.
18.05.16.- Pagamento parcial a Centro Multiocio máis interesen en execución da sentenza
86/2013.
20.05.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 74.737,05 euros (facturas varias).
20.05.16.- Convocatoria de comisión informativa e pleno a celebrar o 25 de maio.
20.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para a realización de investimentos
no ámbito de medio ambiente no 2015 da Deputación da Coruña.
20.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para a realización de programas de
envellecemento activo para as persoas maiores durante o ano 2015 da Deputación da Coruña.
20.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para o desenvolvemento de
políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero no ano
2015 da Deputación da Coruña.
23.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para o mantemento de servizos
sociais durante o ano 2015 da Deputación da Coruña.
23.05.16.- Requirimento de limpeza de fincas en Quintáns.
24.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para actividades de promoción dos
recursos turísticos durante o exercicio 2015 da Deputación da Coruña.
24.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para investimentos en promoción
turística durante o exercicio 2015 da Deputación da Coruña.
24.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para a realización de investimentos
culturais, durante o ano 2015 da Deputación da Coruña.
24.05.16.- Aprobación do anticipo de 1.750 euros para o pagamento dos billetes de avión do
programa de vacacións en paz 2016.
25.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para o mantemento de
conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais durante o ano 2015 da
Deputación da Coruña.
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25.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para a realización de actividades
culturais, durante o ano 2015 da Deputación da Coruña.
25.05.16.- Baixa no servizo de axuda no fogar para persoas dependentes dun veciño.
25.05.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 31.192,21 euros (mes de maio, Mancomunidade Serra do Barbanza).
26.05.16.- Convocatoria sesión extraordinaria do pleno para o día 30 de maio.
26.05.16.- Aceptación de varias reclamacións en relación a altas no padrón do lixo do ano 2016
26.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para a realización de investimentos
deportivos durante o ano 2015 da Deputación da Coruña.
26.05.16.- Aprobación da conta xustificativa da subvención para a realización de actividades
deportivas durante o ano 2015 da Deputación da Coruña.
26.05.16.- Pago de nóminas do mes de maio.
26.05.16.- Aprobación expediente modificación de créditos 12/2016.
26.05.16.- Devolución da fianza a unha veciña para responder da obra de acondicionamento
dunha vivenda na Avenida Santa Minia.
26.05.16.- Recoñecemento de trienios a un funcionario.
26.05.16.- Pago de gratificacións a un funcionario.
27.05.16.- Inicio do procedemento de adxudicación do contrato de obras de: Proxecto de
mantemento de diversas pistas municipais de acceso a explotacións agrarias.
27.05.16.- Adxudicación á empresa Galivalia Consulstgo S.L. da execución do contrato de
servizos de: Consultoría e asistencia técnica en materia de recursos humanos.
27.05.16.- Requirimento de limpeza de fincas a un veciño en Sanín.
27.05.16.- Requirimento de limpeza de fincas a un veciño en Chave de Ponte.
30.05.16.- Baixa no servizo de axuda no fogar básico dun veciño.
30.05.16.- Aprobación da certificación de obras do proxecto: Mantemento de diversas pistas
municipais nas aldeas de Guitiande, Vilanova/O Rial, Gosende/Souto, Chave de Carballo, e
diversas rúas nos lugares de Pedrouzos e Lamiño (POS 2015).
30.05.16.- Aprobación da certificación de obras do proxecto: Acondicionamento de beirarrúa
emprazada nas inmediacións do pavillón polideportivo e o acceso a zona escolar sita en
Lamiño (POS 2015).
30.05.16.- Autorización para a celebración dunha festa no lugar de A Graña - Cornanda o día
5 de xuño.
31.05.16.- Autorización para a celebración dunha festa no lugar de Igrexa - Bastavales o día 5
de xuño.
31.05.16.- Baixas de oficio no padrón de habitantes.
31.05.16.- Altas no padrón de habitantes do mes maio.
31.05.16.- Baixas no padrón de habitantes do mes maio.
31.05.16.- Non inicio de expediente de reposición da legalidade urbanística por contar as obras
con licenza municipal.
01.06.16.- Outorgamento dunha subvención á Asociación de Mulleres Xuntanza por importe de
2.100 €.
01.06.16.- Outorgamento dunha subvención á Asociación Banda de Música Municipal de
Brión por importe de 3.300 €
01.06.16.- Outorgamento dunha subvención ao Club de Fútbol Bastavales Unión Deportiva por
importe de 6.500 €
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01.06.16.- Outorgamento dunha subvención ao Club Deportivo Brión Futsal por importe de
2.000 €
01.06.16.- Outorgamento dunha subvención ao CEIP de Pedrouzos por importe de 3.000 €.
01.06.16.- Outorgamento dunha subvención á EEI de Luaña por importe de 1.100 €.
01.06.16.- Outorgamento dunha subvención á EEI de Os Ánxeles por importe de 1.100 €.
01.06.16.- Outorgamento dunha subvención á EEI de Sabaxáns por importe de 1.100 €.
01.06.16.- Outorgamento dunha subvención ao IES DE BRIÓN por importe de 2.000 €
01.06.16.- Outorgamento dunha subvención ao Clube de Fútbol Sociedade Deportiva Brión por
importe de 5.300 €.
01.06.16.- Outorgamento dunha subvención ao Club de Fútbol Sociedade Deportiva Luaña por
importe de 2.000 €.
01.06.16.- Prazo de audiencia á empresa Alcomte Galicia SL no procedemento para proceder a
repercutir a empresa os importes dos traballos de reparación dos danos causados na rede
municipal de alumeado como consecuencia dunhas obras.
01.06.16.- Aprobación de expediente de modificación de créditos 13/2016.
01.06.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 600 euros (sanción Augas de Galicia).
01.06.16.- Convocatoria Xunta de Goberno a celebrar o 2 de xuño.
01.06.16.- Aprobación dos listados definitivos de admitidos e excluídos da escola infantil
municipal.
01.06.16.- Inicio expediente sancionador de tráfico.
02.06.16.- Adxudicar a Pablo Becerra Suárez a execución do contrato administrativo especial
de café-bar no centro social polivalente.
03.06.16.- Adxudicación de horas libres no
dependentes.

servizo de axuda no fogar para persoas

03.06.16.- Encomendar a Juan Moreno Badía o servizo de coordinador de seguridade e saúde
da obra de: Mantemento e mellora de diversas pistas municipais do Concello de Brión, aldea de
Goiáns, aldea de Ombre, aldea de Vilar e tramo de conexión con Esparís, así como o tramo
entre Guitiande e Adoufe.
03.06.16.- Encomendar a Juan Moreno Badía o servizo de coordinador de seguridade e saúde
da obra de: Mantemento de beirarrúas nas parroquias de Bastavales e Os Ánxeles
06.06.16.- Resolución de non inclusión de varios recibos no padrón de lixo 2016.
06.06.16.- Aprobación de expediente de contratación e aprobación do prego de cláusulas
administrativas do proxecto de: Mantemento de diversas pistas municipais de acceso a
explotacións agrarias.
06.06.16.- Inclusión no padrón do lixo do ano 2016 dun recibo.
06.06.16.- Declaración de conformidade do concello coa contratación por parte da
Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza do servizo de: Xestión de residuos de
aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE) e escombros de pequenas obras domésticas.
07.06.16.- Adxudicación á empresa Jardinería Arce SL da execución do contrato de obras de:
Instalación de pavimento continuo no parque infantil na aldea de Guitiande, polo prezo de
25.157,05 €, IVE incluído.
07.06.16.- Aprobación da facturación emitida pola entidade Feiraco Sociedade Cooperativa
Galega polos servizos de tramitación do denominado céntimo sanitario por importe de 530,59
€.
07.06.16.- Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 847,50 euros (taxa cotas campamento xuvenil)
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07.06.16.- .- Aprobación das liquidacións dos tributos da Xunta de Goberno Local celebrada o 2
de xuño.
07.06.16.- Aprobación liquidación taxas do servizo escola infantil mes de xuño.
07.06.16-. Autorización, disposición, recoñecemento e liquidación das cantidades dos gastos
polo importe de 24.622,44 euros (Gas Natural servicios SDG. SA).
08.06.16.- Adxudicación á empresa Barbatana SL do servizo de mantemento da piscina
municipal de Bastavales.
09.06.16.- Inicio de expediente de reposición da legalidade pola realización de obras nunha
nave construida en Gronzo.
09.06.16.- Inicio de expediente de reposición da legalidade urbanística por obras sen licenza en
Vilar.
10.06.16.- Convocatoria de comisións informativas e pleno a celebrar o 15 de xuño.

O Pleno queda enterado.
3º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RATIFICACIÓN DE
PROTOCOLO DE INTENCIÓNS PARA A COLABORACIÓN ENTRE OS CONCELLOS DE
MUROS, OUTES, NOIA, PORTO DO SON, LOUSAME, ROIS, BRIÓN, AMES E SANTIAGO
DE COMPOSTELA, PARA A PROMOCIÓN CONXUNTA DO “CAMIÑO DE SANTIAGO POLA
RÍA DE MUROS E NOIA”.
Dada conta da proposta da alcaldía do 07.06.2016, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Benestar, Desenvolvemento Comunitario e Económico, Deportes, Ocio e
Turismo en sesión do 14.06.2016, que transcrita di:
Con data 3 de xuño de 2016 asinouse entre as alcaldesas e alcaldes dos concellos de Muros,
Outes, Noia, Porto do Son, Lousame, Rois, Brión, Ames e Santiago de Compostela, un
protocolo de intencións para a colaboración entre estes concellos para a promoción conxunta
do “Camiño de Santiago pola Ría de Muros e Noia” e que non supón achega económica
algunha por parte dos concellos asinantes.
Os obxectivos a conseguir figuran especificados polo miúdo no protocolo que consta no
expediente, se ben, en esencia, se pretende conseguir a oficialización do Camiño de Santiago
desde Muros a Santiago, que sería un polo de atracción turística de primeira orde, que suporía
unha importante mellora no desenvolvemento económico dos nove concellos.
Considerando importante para os veciños este proxecto e co fin de dotalo dun maior
coñecemento público se propón a súa ratificación polo Pleno, polo que propoño:
1º) Ratificar o protocolo de intencións asinado con data 03.06.2016 para a colaboración entre
os concellos sinalados para a promoción conxunta do “Camiño de Santiago pola Ría de Muros
e Noia”.
2º) Autorizar expresamente a esta alcaldía para todos os trámites sucesivos e necesarios para
a execución e xestión deste acordo e do correspondente expediente.
Debate: Non se produciu.
Sometida a votación a proposta ditaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 13, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (9), PP (2), BNG (1), e
concelleiro non adscrito (1).
Votos en contra: 0.
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Abstencións: 0.
Queda aprobada a proposta ditaminada nos seus propios termos.
4º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RECTIFICACIÓN DE NOMES
DE BENS NO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS.
Dada conta da proposta da alcaldía do 07.06.2016, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Administración, Economía, Transparencia e Participación Cidadá, que actúa
como Comisión Especial de Contas do concello en sesión do 14.06.2016, que transcrita di:

O Pleno con data 20.04.2016 aprobou a última rectificación anual do inventario de bens do
concello referida á data do 31.12.2015.
Con posterioridade foi necesario remitir a outras administracións certificacións da inscrición de
bens no inventario para os efectos de tramitar solicitudes de subvencións e outras finalidades, o
que provocou disfuncións posto que a denominación coa que figuran inscritos determinados bens
no inventario é a de orixe ou procedencia do ben ou denominación antiga do ben, respecto dos
cales mudou o seu uso ou dedicouse á prestación doutro servizo público.
Como consecuencia diso realizouse un traballo de depuración de nomes de bens que inducen a
erro ou crean confusión, co fin de adaptar a súa denominación as funcións e denominación
correcta na actualidade.
Por todo o anterior propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
1º) Aprobar a rectificación do cambio de nomes de bens que figuran inscritos no inventario
municipal seguidamente relacionados:
Onde di “1221001 CASA DO CONCELLO” debe dicir “1221001 CASA DA CULTURA”.
Onde di “1221002 CASA CUARTEL DA GARDA CIVIL” debe dicir “1221002 CENTRO SOCIAL
POLIVALENTE”.
Onde di “1221007 NOVA CASA DO CONCELLO” debe dicir “1221007 CASA DO CONCELLO”.
Onde di “1222001 EDIFICIO DAS ANTIGAS ESCOLAS DE PEDROUZOS” debe dicir “1222001
EDIFICIO DA GARDA CIVIL E XULGADO DE PAZ”.
Onde di “1222003 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ESPARÍS-VICESO” debe
dicir “1222003 ANTIGO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ESPARÍS-VICESO”.
Onde di “1222005 ESCOLA DE PÁRVULOS DE TEMBRA-BOULLÓN” debe dicir “1222005
LOCAL SOCIAL DE BOULLÓN”.
Onde di “1222006 EDIFICIO ESCOLAR E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE ONS”, debe dicir
“1222006 ANTIGO EDIFICIO ESCOLAR E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE ONS”.
Onde di “1222008 ESCOLA E PISTA POLIDEPORTIVA DA GRAÑA-CORNANDA” debe dicir
“1222008 LOCAL SOCIAL E PISTA POLIDEPORTIVA DA GRAÑA, CORNANDA”.
Onde di “1222012 LOCAL SOCIAL DE SABAXÁNS” debe dicir “1222012 ESCOLA DE
PÁRVULOS E LOCAL SOCIAL DE SABAXÁNS”.
Onde di “1222014 SINDICATO AGRÍCOLA DE S.SALVADOR” debe dicir “1222014 LOCAL
SOCIAL DE SAN SALVADOR”.

9

Onde di “1223001 ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DE BRION” debe dicir “1223001 ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA MAGARIÑOS”.
Onde di “1223002 CONSULTORIO MÉDICO DOS ÁNXELES” debe dicir “LOCAL SOCIAL DOS
ÁNXELES”.
Onde di “1223009 CONSULTORIO MÉDICO DE MOURENTANS”, debe dicir “1223009 ANTIGO
CONSULTORIO MÉDICO DE MOURENTANS”.
Onde di “1224001 CAMPO DE DEPORTES DE BRIÓN” debe dicir “1224001 INSTITUTO DE
ENSINANZA SECUNDARIA DE BRIÓN”.
2º) Que se realicen os cambios no inventario municipal de bens.
3º) Remitir copia do acordo á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma en
cumprimento do disposto art. 32.1 do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se
aproba o regulamento de bens das entidades locais.
4º) Autorizar expresamente a esta alcaldía para todos os trámites sucesivos e necesarios para
a execución e xestión deste acordo e do correspondente expediente.
Debate: Non se produciu.
Sometida a votación a proposta ditaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 13, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (9), PP (2), BNG (1), e
concelleiro non adscrito (1).
Votos en contra: 0.
Abstencións: 0.
Queda aprobada a proposta ditaminada nos seus propios termos.
5º) APROBACIÓN DA PROPOSTA
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

DA

ALCALDÍA

SOBRE

EXPEDIENTE

DE

Dada conta da proposta da alcaldía do 09.06.2016, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Administración, Economía, Transparencia e Participación Cidadá, que actúa
como Comisión Especial de Contas do concello en sesión do 14.06.2016, que transcrita di:

Visto o expediente de MC 14/2016, tramitado na modalidade de transferencia de crédito entre
distintas áreas de gasto, sendo necesario dotar crédito en distintas aplicacións do orzamento
municipal, por resultar o crédito insuficiente.
As aplicacións nas que se fai necesario dotar crédito responden aos seguintes gastos:
- Obras de adecuación da instalación eléctrica do Campo de Fútbol Municipal por importe de
11.000 euros.
- Cota extraordinaria 1/2016 da Mancomunidade Serra do Barbanza aprobada pola xunta da
mancomunidade o día sete de marzo de 2016.
Visto que non se poden realizar transferencias dentro da mesma área de gasto, é polo que se
fai necesario transferir crédito de aplicacións non comprometidas de áreas de gasto distintas
por importe de 44.808,56 euros.
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Visto que os gastos non poden demorarse ata o exercicio seguinte.
Visto o informe da intervención municipal.
Considerando o disposto no artigo 180 do Real decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de facendas locais, e o disposto nos artigos 40 e
seguintes do RD 500/90, de 20 de abril, e de acordo co establecido na base 14 de execución
do orzamento para 2016, e polo que se propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
1º) Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito nº 14/2016 na modalidade de
transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, de acordo co seguinte:
Aplicacións que ceden crédito
Aplicación
orzamentaria
459

459

161

Descrición
61900

60900

Camiños. Outros
investimentos de
reposición de
infraestruturas.
Camiños. Outros
investimentos de
reposición de
infraestruturas.

Importe

6.500,00

4.807,44

75000

Abastecemento.
Transferencias de Capital
Comunidades Autónomas
Totais

33.501,12
44.808,56

Xustificación

Non se vai a levar a
cabo a totalidade do
gasto previsto
Non se vai levar a cabo
a totalidade do gasto
previsto
Estaba
prevista
a
achega municipal para a
obra de Abastecemento
Ames Brión, polo importe
total
da
anualidade.
Realizado o peche do
exercicio procedeuse á
incorporación
dos
remanentes do proxecto
por importe de 33.915,46
euros, polo que realizada
a achega por importe de
50.000
euros
financiáronse parte con
incorporación
de
remanentes e 16.084,54
con
créditos
iniciais
previstos, polo que na
partida consta un crédito
dispoñible de 33.915,46
euros.

Aplicacións que reciben crédito
Aplicación
orzamentaria
942
342

Descrición
46301
63200

Transferencias correntes Mancomunidade
Instalacións deportivas. Inversión de reposición asociada
ao funcionamento operativo dos servizos
Totais

Importe
33.501,12
11.307,44
44.808,56
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2º) Expoñer o expediente de modificación de crédito ao público por un período de 15 días
hábiles, mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co artigo 169 do
texto refundido da Lei de facendas locais, para que os interesados poidan examinalo e
presentar reclamacións. No caso de que non se presentasen alegacións, a modificación
entenderase definitivamente aprobada, publicándose, resumida por capítulos, no BOP e no
taboleiro de anuncios do concello.
Debate: Non se produciu.
Sometida a votación a proposta ditaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 13, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (9), PP (2), BNG (1), e
concelleiro non adscrito (1).
Votos en contra: 0.
Abstencións: 0.
Queda aprobada a proposta ditaminada nos seus propios termos.
6º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE DECLARACIÓN DE ESPECIAL
INTERESE E UTILIDADE MUNICIPAL DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACIÓN DO
COMEDOR DO CEIP DE PEDROUZOS.
Dada conta da proposta da alcaldía do 09.06.2016, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Administración, Economía, Transparencia e Participación Cidadá, que actúa
como Comisión Especial de Contas do concello en sesión do 14.06.2016, que transcrita di:
Con data de 17 de marzo de 2016 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, solicitou bonificación no imposto de construcións, instalacións e obras segundo a
ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións deste concello, para as obras de
reforma do CEIP Pedrouzos de Brión.
A ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras, publicada no
BOP do día 23.06.2014 establece unha serie de bonificacións enmarcadas no artigo 103.2.a)
do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, para as que se require a previa
declaración de especial interese ou utilidade municipal polo órgano competente a solicitude do
suxeito pasivo. Entre os distintos beneficios fiscais atópase o do 95% da cota tributaria para as
obras, construcións e instalacións, realizadas nos centros públicos sempre que estas se
realicen nos niveis de educación obrigatoria.
Logo de comprobar o informe de intervención favorable a declaración de especial interese e
utilidade publica das ditas obras para a aplicación dun beneficio fiscal do 95% sobre a cota
tributaria do ICIO, tendo en conta o artigo 8.1 a) 5. da ordenanza fiscal reguladora do imposto
de construcións, instalacións e obras.
Logo de comprobar que o artigo 103 do texto refundido da Lei de facendas locais que
establece que corresponde a declaración de especial interese ou utilidade municipal ao pleno
da corporación, co voto favorable da maioría simple dos seus membros, propoño ao Pleno do
concello a adopción do seguinte acordo:
1º) Aprobar, de acordo co artigo 103 do texto refundido da Lei de facendas locais e o artigo 8.1
a) 5. da ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras, a
declaración de especial interese e utilidade municipal das obras de “Reforma do CEIP
Pedrouzos de Brión”, tendo en conta que se trata de obras realizadas nun centro público que
imparte ensinanza obrigatoria (infantil e primaria).

12

2º) Dar traslado aos servizos económicos para que se aplique o beneficio fiscal do 95% sobre a
cota tributaria que resulte segundo o orzamento de execución material recollido no proxecto
presentado para a concesión da licenza de obras, en base ao establecido no artigo 8.1 a) 5. da
ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras.
Debate: Non se produciu.
Sometida a votación a proposta ditaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 13, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (9), PP (2), BNG (1), e
concelleiro non adscrito (1).
Votos en contra: 0.
Abstencións: 0.
Queda aprobada a proposta ditaminada nos seus propios termos.
7º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A MODIFICACIÓN DA
ORDENANZA FISCAL Nº 19-T REGULADORA DA TAXA DE SANEAMENTO E
DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.
Dada conta da proposta da alcaldía do 07.06.2016, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Administración, Economía, Transparencia e Participación Cidadá, que actúa
como Comisión Especial de Contas do concello en sesión do 14.06.2016, que transcrita di:
Visto o expediente tramitado polo concello para a modificación da ordenanza fiscal núm. 19 T
reguladora da taxa de saneamento e depuración de augas residuais, motivado pola necesidade
de actualizar as tarifas existentes, segundo o contrato asinado con data 10 de abril de 2012,
que se actualizarán consonte co disposto no art. 90.3 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, polo importe do 85% da
variación experimentada polo Índice de Prezos de Consumo elaborado polo Instituto Nacional
de Estatística, de abril de 2015 a abril de 2016, que é do -1,10%, polo que a actualización das
tarifas será polo -0,94 %.
Visto o informe de intervención, propoño ao Pleno do concello a adopción do seguinte acordo:
1º) Aprobar provisionalmente a modificación da vixente ordenanza fiscal núm. 19 T reguladora
da taxa de saneamento e depuración de augas residuais, publicada no BOP da Coruña núm.
66, do 23.03.2009, con modificacións posteriores publicadas nos BOP do 22.12.2011,
12.08.2013, 11.08.2014 e 24.09.2015, nos seguintes termos:
1.1 -. Modifícanse as tarifas 1 a 5 do art. 5: Cota Tributaria, que pasan a ter a seguinte
redacción:

TARIFA 1. VIVENDAS
Por cada m³ facturado en abastecemento

Tarifa

Servizo de saneamento

0,094798 € / m³

Servizo de depuración

0,204564 € / m³
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TARIFA 2. FINCAS E LOCAIS NON DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A VIVENDAS
Por cada m³ facturado en abastecemento

Tarifa

Servizo de saneamento

0,094798 € / m³

Servizo de depuración

0,204564 €/ m³

TARIFA 3. USUARIOS NON DOTADOS CON AUGA DO ABASTECEMENTO MUNICIPAL
Cota mensual fixa

Tarifa

Saneamento

0,948002 €/abo. mes

Depuración

2,045642 €/abo. mes

TARIFA 4. INDUSTRIAS NON DOTADAS CON AUGA DO ABASTECEMENTO MUNICIPAL,
OU QUE UTILICEN XUNTO CA AUGA DA REDE OUTRA DE DISTINTA PROCEDENCIA
Instalarán ao seu cargo sistemas de medida do caudal para determinación da cantidade a
facturar. No caso de acordo entre o abonado e concesionario poderáselle practicar un aforo
que servirá de base para a facturación. As tarifas a aplicar serán as seguintes:
Por cada m³ medido ou aforado

Tarifa

Servizo de saneamento

0,094798 € / m³

Servizo de depuración

0,204564 €/ m³

TARIFA 5. ACOMETIDAS.
Prezos para a acometida de auga residual formada por arqueta de saída, tubería de P.V.C., Ø 160
-200 mm./5 atm., incluída excavación, recheo, demolición e reposición de firme no seu caso, así
como conexión a pozo o colector existente con kit especial de estanqueidade, para unha
profundidade máxima de 1,50 m., e para unha lonxitude máxima de 5 m.
Tarifa
Zanxa en terra

349,66 €/ud

Zanxa en asfalto

390,32 €/ud

Zanxa en
beirarrúa.

baldosa- 438,51 €/ud
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Todos os prezos anteriores veranse gravados co IVE correspondente.
A presente modificación entrará en vigor unha vez publicada definitivamente no Boletín Oficial
da Provincia de conformidade co artigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, permanecendo en
vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Que se expoña ao público o expediente polo prazo de trinta días hábiles mediante anuncios
no taboleiro de edictos do concello e no BOP, prazo que comezará a contar desde o día
seguinte ao da publicación do anuncio no BOP, dentro dos cales os interesados poderán
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. No caso de que
non se presenten reclamacións entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón
provisional, sen necesidade de acordo plenario, debendo facerse publicación íntegra do texto
da modificación aprobada no BOP para a súa entrada en vigor, consonte co disposto no art. 17
do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais.
Debate: Non se produciu.
Sometida a votación a proposta ditaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 13, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (9), PP (2), BNG (1), e
concelleiro non adscrito (1).
Votos en contra: 0.
Abstencións: 0.
Queda aprobada a proposta ditaminada nos seus propios termos.
8º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE REGULARIZACIÓN CATASTRAL.
Dada conta da proposta da alcaldía do 09.06.2016, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Administración, Economía, Transparencia e Participación Cidadá, que actúa
como Comisión Especial de Contas do concello en sesión do 14.06.2016, que transcrita di:
Por resolución do 22 de xuño de 2015, da Dirección Xeral do Catastro, pola que se determinan
municipios e período de aplicación do procedemento de regularización catastral, publicada no
BOE do 25.06.2015, incluíuse polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a este
concello entre os afectados polo mencionado procedemento, rematando os traballos con data
30 de xullo de 2016.
Resultando que as notificacións deste procedemento de regularización están a chegar aos
veciños e se está a crear preocupación entre a veciñanza polos incrementos dos valores
catastrais como consecuencia dese procedemento, e co galo de iniciar os traballos co fin de ver
a posibilidade de redución dos incrementos que terán que pagar, propoño ao Pleno a adopción
do seguinte acordo:
1º) Iniciar os traballos técnicos para ver a posibilidade de poder establecer bonificacións de
carácter social na ordenanza municipal para tentar minorar os incrementos que se poidan
producir na medida en que a normativa vixente o permita.
2º) Estudar a posibilidade de introducir na ordenanza municipal a modificación do tipo de
gravame segundo os usos catastrais dos bens inmobles urbanos para determinados usos
catastrais establecidos polo Catastro.
Debate:
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O Sr. Concelleiro Penas Corral pregunta si se sabe o número de veciños afectados, sinalando
o Sr. Alcalde que non, que sabemos o número de expedientes, que é de 1.600
aproximadamente.
Sometida a votación a proposta ditaminada dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 13, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (9), PP (2), BNG (1), e
concelleiro non adscrito (1).
Votos en contra: 0.
Abstencións: 0.
Queda aprobada a proposta ditaminada nos seus propios termos.
9º) MOCIÓNS.
Aprobouse por unanimidade dos trece membros presentes a urxencia das seguintes mocións.
9.1) MOCIÓN SOBRE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Dada conta da proposta da alcaldía do 14.06.2016, que transcrita di:
O Pleno do Concello de Brión o día 17 de febreiro de 2016 aprobou a participación no Plan de
aforro e investimento (PAI) 2016 da Deputación Provincial de A Coruña. A través deste Plan o
concello destinaría 209.348,54 euros, á redución do seu endebedamento.
Logo de comprobar que o PAI foi aprobado definitivamente polo pleno da Deputación provincial
o día 27 de maio de 2016, de acordo co seguinte:
CONCELLO

Nº

BRIÓN

6

IMPORTE PRÉSTAMO
PROVINCIAL APLICADO Á
MINORACIÓN DA DÉBEDA
MUNICIPAL
209.348,54

ENTIDADE
FINANCIEIRA

CÓDIGO
PRÉSTAM
O

Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria

0182-594789546031959

É necesario proceder coa tramitación da modificación orzamentaria que permita dotar crédito
na aplicación 011.91300 ( amortización de préstamos a longo prazo de fora do sector público),
para proceder á amortización anticipada por importe de 209.348,54 euros do préstamo con
código 0182-5947-895-46031959, da entidade financieira Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o
que dará lugar á alta dun novo préstamo, neste caso coa Deputación Provincial de A Coruña a
un tipo de xuro do 0%.
Sendo conforme ás disposicións vixentes, e previo informe da intervención municipal, estímase
procedente tramitar o expediente de modificación de créditos na modalidade de suplemento de
crédito, sendo os recursos que financian o gasto novos ingresos ( subvención Plan de aforro e
investimento 2016 da Deputación Provincial de A Coruña ), polo que se propón ao Pleno da
corporación a adopción do seguinte acordo:
1º) Aprobación da modificación de crédito número 15/2016 do orzamento municipal para o
exercicio 2016 na modalidade de suplemento de crédito, de acordo co seguinte:
SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
APLICACIÓN DE GASTO SUPLEMENTADA
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APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
011.91300

FINS A QUE SE DESTINAN OS
CRÉDITOS
Amortización de préstamos a longo
prazo
TOTAL

CONSIGNACIÓN
209.348,54
209.348,54

FINANCIAMENTO: Novos ingresos sobre os totais previstos no orzamento.
APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
91100

CONSIGNACIÓN
EXPEDIENTE
0

ANTES

CONSIGNACION
RESULTANTE
209.348,54

2º) Expoñer o expediente de modificación de crédito ao público por un período de 15 días
hábiles, mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co artigo 169 do
texto refundido da Lei de facendas locais, para que os interesados poidan examinalo e
presentar reclamacións. No caso de que non se presentasen alegacións, a modificación
entenderase definitivamente aprobada, publicándose, resumida por capítulos, no BOP e no
taboleiro de anuncios do concello.
Debate: Non se produciu.
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor:13, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (9), PP (2), BNG (1), e
concelleiro non adscrito (1).
Votos en contra: 0.
Abstencións: 0.
Queda aprobada a moción nos seus propios termos.
9.2. MOCIÓN RELATIVA Á DECLARACIÓN DE BRIÓN COMO " MUNICIPIO OPOSTO AO
ACORDO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVESTIMENTO (TTIP) ".
Polo Sr. Concelleiro Pena Espiña dáse conta da moción, que transcrita di:
A Comisión Europea iniciou a negociación cos Estados Unidos (EEUU) para o
desenvolvemento do Tratado Transatlántico de Comercio e lnvestimentos (TTIP) en 2013.
Desde entón, a UE e EEUU están a negociar, de costas á cidadanía e aos seus representantes
políticos ( parlamentos ), un amplo acordo de liberalización de comercio e investimentos, que
representa un serio perigo para a democracia, a soberanía e a debida protección dos dereitos
humanos e a natureza, antepondo o interese comercial dos investidores e empresas
transnacionais (ETN) ao interese xeral.
O TTIP inclúe medidas para a protección dos investidores a través de Mecanismos de Arbitraxe
Inversor-Estado (ISDS) que establecerán compensacións económicas dos estados aos
investidores cando se reduzan os beneficios presentes e/ou futuros dunha compañía (aínda
que isto implique a desprotección de dereitos laborais ou da natureza), e onde, ademais dos
altos custos, as decisións son firmes e non poden ser apeladas.
A pesar de que a Comisión Europea propuxo recentemente unha reforma do ISDS, a través da
introdución do Sistema Xudicial de lnversores (ICS), dita reforma non aborda os efectos
fundamentais do ISDS. O ICS introduce unha cara máis amable do ISDS, pero os privilexios
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dos inversores seguirían sendo os mesmos pois, entre outras cuestións, os estados
continuarían sen poder demandar ás empresas.
Ao tempo, o TTIP instaura a creación dun ente permanente chamado Organismo de
Cooperación Reguladora que supervisará todos os regulamentos e actos normativos da UE e
os seus Estados Membros (incluídos gobernos central e local) que dá acceso directo a que os
lobbies empresariais inflúan e modifiquen no seu propio beneficio a lexislación actual e futura.
A cooperación reguladora implicaría que calquera iniciativa regulamentaria municipal podería
ser cuestionada polas ETN, funcionando como un filtro custo - beneficio e como unha
avaliación de impacto comercial, o que na practica suporía un bloqueo da maioría das normas
que se pretendesen establecer (facendo practicamente imposibles, por exemplo, as
remunicipalizacións).
Este tratado suporía a mercantilización absoluta das nosas vidas e o sometemento total da
soberanía dos estados aos intereses das grandes corporacións.
Á cidadanía interésalle que os servizos públicos sexan eficientes para asegurar unha boa
calidade de vida. O Tratado de Lisboa concede aos Estados Membros da UE a competencia
para definir e organizar os servizos do interese xeral. En contraste con iso, os acordos
comerciais implican, a miúdo, o risco de restrinxir as políticas públicas con "cláusulas freo",
especialmente no campo dos servizos públicos.
Calquera clase de acordo, incluíndo a contratación pública debe conducir a aumentar as
garantías e non a reducilas. O TTIP non debe, á súa vez, pór en perigo os aspectos
progresivos da lei de contratación pública da UE, xa que estes permiten que se realicen as
contratacións públicas, tendo non só en conta o prezo senón tamén outros aspectos como os
ambientais e os sociais.
O TTIP, ao perseguir a liberalización total dos servizos públicos e a apertura de prestación dos
mesmos ás ETN, así como ás compras e licitacións de bens e servizos das Administracións
Públicas, pon en perigo todos os servizos e compras públicas, en todos os niveis de poder, e
compromete a habilidade dos representantes elixidos para administrar libremente as súas
comunidades, así como promocionar a industria, emprego e iniciativas locais.
Deste xeito, as leis do comercio priman sobre calquera outra consideración social, e ignoran
calquera lexislación continental, estatal, nacional, rexional ou local. As comunidades atópanse
dominadas por axustes estruturais restritivos debidos aos acordos e as políticas de libre
comercio e de protección do investidor. Esta Ióxica desmantela os servizos públicos e suprime
a liberdade dos poderes locais para fornecer os servizos públicos e satisfacer as necesidades
sociais das súas poboacións, atendendo a políticas e plans de desenvolvemento industrial e de
fomento da industria e emprego locais.
A maior liberalización das relacións comerciais EEUU-UE, tal como está concibida, implicaría
unha rebaixa dos estándares europeos e estadounidenses, xa que ditos regulamentos
enfróntanse aos beneficios das corporacións. Deste xeito poríase fin ao "principio de
precaución" vixente en Europa, o cal regula a lexislación sobre alimentación e dereitos dos
consumidores e consumidoras de Europa.
A aprobación do TTIP contribuiría, no caso do Estado español, á planificada ofensiva do
neoliberalismo conservador do goberno estatal de desmantelamento dos municipios, que baixo
o nome de Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local pretende tres
obxectivos básicos:
•
•

Restrinxir a democracia e a autonomía local.
Suprimir competencias e servizos públicos locais.
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•

Privatizar de xeito total os servizos municipais.

As cidades e os municipios europeos recoñecen a importancia do comercio de mercadorías e
de servizos para o benestar da cidadanía. Con todo, a competitividade e o desenvolvemento
económico non deberían ser os únicos criterios para determinar os acordos comerciais tales
como o TTIP. Así mesmo, os aspectos ecolóxicos e sociais teñen que ser considerados en
calquera negociación comercial bilateral.
Os diferentes gobernos da UE, desde o local ao estatal, teñen dereito a ser informados sobre a
lexislación que vai ser acordada a escala europea, para que deste xeito poidan expresar as
súas opinións. Dereito que, no caso dos diferentes tratados de libre comercio (como o TTIP ou
o CETA) non se facilitou.
As Administracións Locais:
•

•
•

ao estar preto das necesidades dos seus pobos, teñen o deber de inxerencia e de
resposta respecto do que planea o TTIP, se non queren ser corresponsables de poñer
ás persoas e ao planeta en perigo.
sendo as canles adecuadas para promover os servizos públicos e a industria e
emprego locais, esfórzanse para a súa promoción como resposta ao interese común.
están obrigadas a resolver os retos sociais, económicos e ambientais e,
conseguintemente, a defender a universalidade dos servizos públicos e a protección da
cidadanía. O TTlP implicará a aplicación de prácticas hoxe prohibidas na UE.

As colectividades locais desexan ampliar o debate público e democrático sobre o que está
verdadeiramente en xogo tras este Tratado e a sorte que correrán os servizos e compras
públicos:
•

•
•
•
•

•

O comercio e o investimento soamente poden contribuír ao ben común e conducir a
intercambios económica e socialmente beneficiosos se respecta as necesidades
humanas en todo lugar, e non se basea no beneficio dos especuladores financeiros e
das empresas multinacionais.
A eliminación programada e progresiva dos servizos públicos é ao mesmo tempo a
eliminación programada e progresiva da solidariedade e a democracia.
A apertura máxima dos servizos e as compras públicas á competencia produce efectos
contraproducentes en canto á súa accesibilidade, a súa calidade e o seu custo.
Os dereitos sociais son dereitos inalienables, polo que non poden depender
exclusivamente da Ióxica do mercado.
Só a existencia diversificada de servizos públicos socialmente útiles, permite asegurar
unha calidade de vida digna para todos e en todas partes, en estreito nexo co exercicio
real da democracia.
O control público debe preservarse para garantir o acceso aos bens comúns e a
creación de novos servizos públicos, así como para favorecer a industria e emprego
locais.

Por todo o anteriormente exposto, este concelleiro non adscrito somete á consideración do
Pleno do Concello de Brión a seguinte proposta:
1º) Declarar ao Municipio de Brión como "Municipio oposto ao Acordo Transatlántico de
Comercio e Investimento ( en inglés TTIP )", defendendo os servizos públicos básicos para a
solidariedade e redistribución social.
2º) Solicitar do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do Goberno de España:
•

O seu apoio a todas as iniciativas dirixidas a manter o carácter público dos chamados
servizos socialmente útiles.
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•

A derrogación inmediata con carácter retroactivo da "Lei de Racionalización e
Sostenibilidade da Administración Local" para lexislar no seu lugar unha nova
normativa enfocada ao desenvolvemento da economía local.

3º) Solicitar do Ministerio de Economía e Competitividade do Goberno de España a
suspensión das negociacións do TTlP e outros acordos comerciais similares como o TlSA
(Acordo Multilateral para a Liberalización e Privatización de Servizos Públicos), e a non
ratificación do CETA (Acordo de Libre Comercio entre Canadá e a UE).
4º) Solicitar igualmente do Ministerio de Economía e Competitividade do Goberno de España
que:
•
•
•

•

•

•

Mecanismos como o ISDS, o ICS ou similares non sexan incluídos neste nin en ningún
outro Tratado, e sexan eliminados dos tratados actualmente en vigor.
Se aplique o mesmo que no punto anterior para disposicións sobre servizos públicos e
a propiedade intelectual, e que sexan excluídos do Tratado.
Se evite a participación directa ou indirecta das ETN, a través de calquera tipo de
organismo ou lobby, nos procesos reguladores ou normativos da UE e os seus Estados
Membros en relación con temas sociais, laborais, sanitarios, medioambientais ou de
calquera outra materia. Os entes reguladores públicos poderán en todo caso establecer
consultas non discriminatorias coas organizacións democráticas da sociedade civil.
No caso de que as negociacións do TTlP frutifiquen nun texto consolidado, o proceso
de ratificación, en coherencia coa legalidade europea e cos precedentes de anteriores
tratados de carácter mixto, teña que pasar, ademais de polo Consello e o Parlamento
Europeo, polos parlamentos dos 28 Estados Membros da UE e por referéndums
vinculantes, xa que o contido do TTlP desborda as competencias exclusivas da
Comisión Europea e debe ser, por tanto, considerado como un acordo mixto. A mesma
esixencia é aplicable á ratificación do CETA e do TISA.
O Tratado non se limite a obxectivos meramente económicos, que non se perdan
competencias e que se Ile dea a mesma importancia e consideración aos obxectivos
sociais e aos ambientais.
Se termine a actual falta de transparencia das negociacións, se faga pública toda a
información e se abra un debate público na UE e nos seus respectivos parlamentos
nacionais.

5º) Dar traslado deste acordo ao Goberno de España, ao Goberno da Comunidade Autónoma
de Galicia e a todos os grupos parlamentares do Parlamento de Galicia, do Congreso dos
Deputados e do Parlamento Europeo, para que se rexistre e quede constancia do mesmo.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que tal como dixo vostede, que parece, que pode ser, pero que aínda non
se sabe; que non é competencia municipal en absoluto, que debe ser debatido e tratado
noutros sitios e habería que ter maior coñecemento, que xa temos bastante os concellos coas
competencias municipais.
O Sr. Concelleiro García Arcos sinala que o tratado non se sabe cal vai ser, e non creo que
sexa este o sitio para debatilo.
O Sr. Concelleiro Pena Espiña sinala que co que se sabe creo que pode ser suficiente, e é un
tema local porque todo tipo de servizos dos concellos van entrar en libre comercio, ao mellor
postor, e isto afectará aos servizos municipais. Engade que creo que o posicionamento do
concello forma parte dunha posición de chamada de atención sobre algo que se está a facer
sen transparencia.
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O Sr. Concelleiro Penas Corral sinala que vou votar a favor porque entendemos que non é u
tema local pero que pode chegar a afectar á veciñanza, e entendemos a postura do PP.
O Sr. Alcalde sinala que como cuestión de orde os que queiran intervir que o digan para poder
facelo por orde; engadindo que non me vou pronunciar porque non se coñece o texto, que na
proposta se fala de dirixirse a moitas entidades e sinceiramente creo que isto esixiría máis
coñecemento.
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 2, pertencentes ao grupo municipal do BNG (1), e concelleiro non adscrito (1).
Votos en contra: 11, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (9) e PP (2).
Abstencións: 0.
Queda rexeitada a moción.
9.3. MOCIÓN PARA LIMITAR A UTILIZACIÓN DO GLIFOSATO NOS TRATAMENTOS
HERBICIDAS DO CONCELLO.
Polo Sr. Concelleiro Pena Espiña dáse conta da moción, que transcrita di:
No noso concello é habitual observar como no tempo da primavera e o verán os servizos de
mantemento utilizan herbicidas. O compoñente activo das herbicidas é o glifosato que ten
efectos tóxicos sobre a saúde e o medio ambiente, tal como demostran decenas de estudos.
O glifosato, como o principal compoñente do herbicida máis vendido do mundo xa foi
clasificado pola Organización Mundial da Saúde (OMS) como "probablemente canceríxeno
para os seres humanos”. Segundo os parámetros da OMS, esta clasificación baséase na
"evidencia limitada" en seres humanos pero unha "forte evidencia" de que é canceríxeno para
os animais. Ademais, tamén se sospeita que actúa como un disruptor endocrino e que é tóxico
para a reprodución.
No Estado español están autorizados 125 produtos que conteñen glifosato (10 deles
autorizados ata 2017, cando a autorización na UE termina o 31/12/2015) e utilízanse
amplamente na agricultura, silvicultura e xardinería. Xa que logo, está presente en campos,
parques e cunetas e tamén no auga, o aire e os alimentos.
Por este motivo, diversas organizacións ecoloxistas e medio - ambientalistas puxeron en
marcha unha campaña dirixida ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e
ao Ministerio de Sanidade para pedir que se defina urxentemente unha folla de ruta para
prohibir este perigoso herbicida, empezando por aqueles usos que supoñen unha maior
exposición pública, xa sexa directamente ou a través dos residuos nos alimentos.
A UE, mediante a Directiva marco para un uso sostible dos plaguicidas, insta ás distintas
administracións a que velen porque se minimice ou prohiba o uso de plaguicidas en diversas
zonas específicas, entre elas: ao longo das estradas, nos espazos utilizados polo público en
xeral, ou por grupos vulnerables, como os parques, xardíns públicos, campos de deportes e
áreas de recreo, recintos escolares e campos de xogo e os espazos próximos aos centros de
asistencia sanitaria.
Polo anteriormente exposto este concelleiro propón ao Pleno do concello a toma en
consideración da seguintes medidas:
1.- Que o servizos do concello deixen de utilizar produtos que conteñan glifosato nos espazos
públicos do concello.
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2.- Que se substituía por métodos non contaminantes, que non danen a saúde nin o medio
ambiente. Estes medios existen e xa se utilizan en moitos países da Unión, por exemplo os
métodos mecánicos mediante roce e térmicos.
3.- Que se informe á veciñanza dos perigos que supón o uso de herbicidas con base de
glisofato para a saúde das persoas e da vida natural en xeral.
Debate:
O Sr. Concelleiro Pena Espiña sinala que creo que é unha moción en positivo e espero que se
aprobe por todos.
O Sr. Concelleiro Penas Corral sinala que fixen preguntas sobre este tema para este Pleno
pero pensamos que o concello non o estaba usando e en función da información que se nos
dera presentaríamos unha moción no pleno seguinte.
O Sr. Alcalde sinala que o concello bota un preparado na conexión entre as calzadas e as
beirarrúas, non no resto, e que segundo a FAO e a OMS é dos de menor risco toxicolóxico
utilizado correctamente, non é canceríxeno, e non presenta riscos para a saúde humana. O
herbicida que bota o concello é o MT 113 que ten un 32% de glifosato e non presenta efecto
residual, se emprega unha vez ao ano no mes de abril nos encontros da calzada e beirarrúa
como dixen, e non se emprega en foxos nin en parques a xardíns, engadindo que a manual
sería moi dificultoso, posto que ao rematar por unha parte do concello habería que comezar
polo outro lado de novo e o concello tardaría sobre tres meses con desbrozadoras en limpar
todo o concello; e que desde o concello foise fomentando o uso correcto de herbicidas
mediante a organización de cursos fitosanitarios, e remata sinalando que penso que é
razoable.
O Sr. Concelleiro Penas Corral pregunta se nalgunha estrada da deputación o están usando
eles; respondendo o Sr. Alcalde que non o sei, nós non desde logo.
O Sr. Concelleiro Pena Espiña sinala que é probable que en moi pouco tempo se prohiba, a UE
está a traballar niso e a OMS tamén e o ten como perigoso; cada quen toma a información dos
organismos de saúde como quere, non hai unha información clara, e é moi posible que sexa
canceríxeno para os seres humanos.
Engade que o concello debía dar un paso cara adiante e non usalo no concello, está claro que
é máis traballoso facelo por outros medios, pero que os obreiros igual que van botando ese
produto diluído podían ir quitando e tamén con desbrozadoras; que ese produto queima
drasticamente todo o que toca, e remata sinalando que o concello non se apunte o talante de
ecoloxista.
O Sr. Alcalde sinala que segundo a OMS se trata dun produto perfectamente utilizable, está
perfectamente permitido, e se usa onde dixen e non ten perigo; é certo que pode pasar o que di
vostede?, pois si, tamén agora o té é o máis canceríxeno e quítase o café, cambian as cousas,
pero imos seguir facéndoo con sentido e nos menores sitios posibles para evitar riscos.
Sometida a votación a moción dáse o seguinte resultado:
Votos a favor: 2, pertencentes ao grupo municipal do BNG (1), e concelleiro non adscrito (1).
Votos en contra: 11, pertencentes aos grupos municipais do PSG-PSOE (9) e PP (2).
Abstencións: 0.
Queda rexeitada a moción.
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9.4. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE NA ASEMBLEA XERAL DA MANCOMUNIDADE
SERRA DE BARBANZA.
O Pleno do concello con data 17.07.2015 acordou designar a un concelleiro do grupo municipal
do BNG como representante do concello na asemblea referida, sendo o concelleiro Xesús
Pena Espiña designado por ese grupo.
Como consecuencia da baixa dese concelleiro no grupo político do BNG e no grupo municipal
do BNG, da que tomou coñecemento o Pleno en sesión do 25.05.2016, pasando a concelleiro
non adscrito, polo grupo municipal do BNG se fixo proposta para designar representante do
grupo na asemblea en substitución do anterior.
O Pleno do concello por unanimidade dos trece membros presentes pertencentes aos grupos
municipais do PSG-PSOE (9), PP (2), BNG (1), e concelleiro non adscrito (1), acorda:
1º) Designar a Xosé Luis Penas Corral como representante do grupo municipal do BNG na
Asemblea Xeral da Mancomunidade Serra de Barbanza, en substitución por baixa no grupo
municipal do BNG de Xesús Pena Espiña.
2º) Comunicar este acordo á mancomunidade para o seu coñecemento e efectos.

10º) ROGOS E PREGUNTAS.
10.1. Preguntas formuladas por escrito polo concelleiro non adscrito:

1. Por informacións facilitadas polo concello mediante a rede, sabemos que rematados os
prazos para a matrícula na escola infantil para o próximo curso, 13 nenos e nenas non acadan
praza en dita escola. Este concelleiro quere saber se o goberno municipal é consciente da
problemática que lles supón aos pais e nais destes nenos/as que non acaden praza na escola
infantil? Se se van tomar medidas para resolver este asunto de maneira que a conciliación
familiar sexa algo máis que un lema de campaña?
Responde o Sr. Alcalde que sinceiramente creo que é como para sentirse satisfeito das cifras
que da o concello, sería para darlle parabéns; o ano pasado quedaron como este ano e o
servizo é propiamente municipal, non como outros concellos que teñan moita máis lista de
espera; que nós o ano pasado tivemos 13 e ao final quedou en 5 e que desde servizos sociais
tramítaselle toda a documentación para que poidan acceder ás garderías privadas; faremos os
cambios que poidamos dentro da estrutura do persoal para tratar de reducir ese número, que
temos o 85% da cobertura, oxalá tiveramos esa cobertura noutros servizos.
O Sr. Concelleiro Pena Espiña sinala que o 15% quedou fora, vostede pode dicir misa, o
servizo non é bo porque deixa alumnas/os fóra do mesmo e non me interesan as listas de
espera doutros concellos.
O Sr. Alcalde sinala nós sentímonos satisfeitos e que a Xunta debería botarmos unha man, e a
gardería privada queda a moi poucos metros polo que creo que o servizo está atendido.
2. De novo volveron xurdir problemas coa auga de consumo. De novo a auga chega a certas
casas da zona de Lamiño emporcallada de terra. No pasado mes de marzo o problema non era
a rede, era do contador para dentro, segundo versión da empresa concesionaria e avalado polo
goberno municipal. Desta vez a causa foi unha rotura nas tubaxes da rede debido ao ”forte
temporal”. Desta anomalía informou o concello pola noitiña cando o problema viña
acontecendo ao longo do día.
Non se entende moi ben que un día de fortes choivas poida causar unha rotura nas tubaxes da
rede, non será máis ben, que a rotura sexa polo estado da propia rede?
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Que a rotura sexa polo deficiente estado de mantemento e as neglixencias da empresa
concesionaria?.
Non será que os depósitos teñen escasa capacidade volumétrica e non decantan o suficiente?.
Responde o Sr. Alcalde que dígolle que o que se subiu á páxina web é o que pasou, e que a
información se envía polo concesionario no so ao concello, senón tamén á persoa que fixo a
reclamación e á Xefatura Territorial de Sanidade da Coruña como marca a lei; amañouse esa
toma de auga que produciu esa avaría e non se porá en funcionamento ata que isto non volva
suceder, esperamos que sexa unha medida provisional e pasemos a recoller a auga da
estación de Pontemaceira.
O Sr. Concelleiro Penas Corral sinala que antes díxose que o problema era do veciño, e logo
dous veciños máis tiveron o problema; entendemos que se rompera a tubaxe pero pensamos
que Espina e Delfín debía facer auditorías de como leva o tema das augas porque están a
darse deficiencias.
O Sr. Alcalde sinala que a reclamación foi dunha persoa e as medidas adoptadas son
aceptables; neste caso si se recoñeceu a avaría e anulouse a toma de auga e si é certo que
incrementouse a turbidez polo que fíxose vaciado e purga para solucionar o tema.
10.2. Preguntas formuladas por escrito polo grupo municipal do BNG:

1. Sobre a posibilidade da creación dun servizo de punto limpo en Brión.
Pódese considerar a posibilidade de instalar un servizo a tal efecto, dado que cada mes son
máis as demandas de recollidas de material non destinado propiamente aos contedores de lixo.
Noutro caso non se podería valorar a posibilidade de asinar algún acordo con algún concello
veciño?.
Responde o Sr. Alcalde que estamos a facer as cousas relativamente ben; temos acordo cunha
empresa que recolle o aceite doméstico e industrial, temos quen recolle as rodas, temos
recollida de aparellos eléctricos e electrónicos, e outras veces o facemos nós, como no caso
dos restos de pequenas obras nas casas, e estamos a valorar a posibilidade de asinar un
convenio cun concello para levar as cousas alí e virá ao Pleno no seu momento, si se
materializa o mesmo.
2. Sobre os baños da biblioteca.
Existe algún proxecto ou estudo para arranxar os baños da biblioteca, así como darlles unha
maior accesibilidade ( sobre todo a cativos/as e persoas con algunha discapacidade )?
Responde o Sr. Alcalde que é un edificio antigo e ten unhas condicións moi complicadas para
modificar os servizos; si se podería facer uso no baixo da biblioteca do baixo adaptado; o único
espazo libre alí serían os que utilizan os grupos políticos.
3. Sobre a utilización de glifosato ou doutros herbicidas.
É consciente o goberno municipal sobre se estase a utilizar algún tipo de herbicida ( glifosato
ou semellante) no mantemento das marxes viarias?. No mesmo eido descoñecemos se consta
información algunha e/ou medidas de actuación no caso de que algunhas persoas de xeito
individual o utilicen dentro do noso concello.
Responde o Sr. Alcalde que xa está contestado anteriormente.
4. Melloras solicitadas no CEIP Pedrouzos.
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Hai uns meses acordouse valorar a instalación dunha fonte de auga no interior do CEIP de
Pedrouzos, así como un aparcadoiro para bicicletas. Cal é a situación a data de hoxe?
Responde o Sr. Alcalde que xa tiveron unha reunión a arquitecta co director e persoal do
colexio e está máis ou menos decidido o lugar onde se instalarán, estase redactando o
proxecto e despois haberá que dotalo presupostariamente.
5. Sobre o problema no abastecemento de augas.
En meses anteriores o BNG xa preguntou por este tema. Naquel entón o problema resumiuse a
“unha vivenda”. O pasado día 28 de maio estes problemas repetíronse nesa mesma vivenda e
curiosamente noutras, co cal descartase o problema do tubaxe interior.Todos/as sabemos cal
foi o comunicado de Espina e Delfín publicado na web do concello a última hora do día. Sen
entrar a valorar a forma, o tempo, os discursos é en definitiva a forma de levar este tema por
parte da empresa, e xa que empeza a ser un tema repetitivo, consideramos que o concello
debe instar a que Espina e Delfín faga un estudo e análise do xeito máis urxente posible de
todos os problemas posibles existentes no abastecemento de auga do noso concello. De feito,
cobran por iso.
Gustaríanos saber cal vai ser a posición que vai ter o concello neste tema, máis aló de
transmitir os informes da empresa.
Ao mesmo tempo, e sen ter máis cousa en común que o tema da auga, existe a posibilidade
senón o dispoñemos xa, de coñecer cal é a situación de potabilidade nas fontes (enténdese
que as públicas) existentes no concello?
Responde o Sr. Alcalde que xa está contestada anteriormente.
O Sr. Alcalde declara rematado o acto, e a sesión foi levantada sendo as trece horas e
cincuenta e nove minutos, procedéndose a redactar a acta, de todo o cal eu, como secretario,
dou fe.
O alcalde

O secretario

Vº e Prace

José Luis García García

Javier Nieves González
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