Marisol Morandeira Morandeira (1 para 2)
Alcaldesa
Data de Sinatura: 11/11/2019
HASH: 8836d87e5f0395ca4e50f592fc07430b

Concello de Guitiriz

ACTA

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

PLN/2019/11

O Pleno

Data

26 de setembro de 2019

Duración

Desde as 19:30 ata as 21:20 horas

Lugar

Sala de sesións da Casa Consistorial

Presidida por

Marisol Morandeira Morandeira

Secretario

Rafael José del Barrio Berbel

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

33554944Z

Ainara Pérez Losada

SÍ

33310371T

Angel Seoane Lamela

SÍ

33860503H

Carlos Plácido Buján López

SÍ

33852173Z

Francisco José Penas Pardo

SÍ

33538075G

Ivan Morado Corral

SÍ

33852423B

JOSE FERREIRO FERNÁNDEZ

SÍ

32822479F

Laura Ageitos Miragaya

SÍ

33317872A

Maria Pilar Vazquez Ares

SÍ

32776632E

Marisol Morandeira Morandeira

SÍ

33844142X

María Manuela Carballeira García

SÍ
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Tipo Convocatoria

ACTA DO PLENO

Rafael José del Barrio Berbel (2 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 12/11/2019
HASH: af70a6c0fee53680b19a2fa050ba6cb0

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

Concello de Guitiriz
76577601K

Monica Vázquez Lago

SÍ

33346610Z

Paula Campo Barral

SÍ

33826774F

Xosé Lois González Souto

SÍ

33843554C

Xosé María Teixído Nuñez

SÍ

Aprobación da acta da sesión anterior de data 24-07-2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Sometida a votación a acta da sesión ordinaria anterior de data 24/07/2019 é
aprobada por unanimidade

ACTA DO PLENO

A) PARTE RESOLUTIVA

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre
a sesión, polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do
día

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 12, En contra: 0,
Abstencións: 1, Ausentes: 0

Proposta de días locais festivos para o ano 2020. Expte: 832/2019.
Vistos os seguintes antecedentes que constan no expediente:
Escrito remitido polo Servizo de Traballo e Economía Social de Lugo da Consellería
de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, do día 188/07/2019, RE nº
2805 de 19/07/2019, no que solicitan envío de proposta do Pleno ou do órgano
competente na que consten as datas concretas de dous días de festa de carácter
retribuído e non recuperable deste termo municipal para o vindeiro ano 2020, co
obxecto de determinar os dous días de cada ano natural que neste concello teñen
carácter de festas locais por tradición propia, segundo establecen os artigos 37.2 do
Estatuto dos traballadores e o 46 do Real decreto 2001/1983, de 28 de xullo, e ditar
a correspondente resolución.
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Proposta de días locais festivos para o ano 2020. Expte: 832/2019.

Concello de Guitiriz
Ao abeiro do disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común, na Lei 7/85, do 2 de abril, de bases de réxime local, e no Real
decreto 2568/1986, do 28 de novembro, que aproba o regulamento de organización
e funcionamento das corporacións locais.
Considerando a atribución que lle conceden ao alcalde e ao Pleno os artigos 21.1 e
22.2 c) da Lei 7/85, do 2 de abril, de bases de réxime local, e normativa concordante.
Propoño ao Pleno da Corporación, previo ditame da comisión informativa de asuntos
do Pleno, o seguinte ACORDO:

1º. Martes 25 de febreiro (martes de Entroido).

SEGUNDO.- Notificarlle o presente acordo ao departamento correspondente da
Xunta de Galicia e comunicarllo ás persoas e aos servizos municipais afectados para
o seu coñecemento e para os efectos oportunos.
Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP di que segundo dixeron na
comisión informativa o mellor día era o luns 3 de agosto.
O voceiro do grupo BNG di que estamos de acordo que sexa festivo o martes de
entroido que coincide a 25 de febreiro, pero no outro día que propoñen non estamos
de acordo, cremos que sería moito mais axeitado facer festivo o 31 de xullo que
coincide co venres anterior a Pardiñas.

ACTA DO PLENO

2º. Luns 3 de agosto (despois de Pardiñas)

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

PRIMEIRO.- Designar como días de festa local para o ano 2020, de carácter
retribuído e non recuperable, os seguintes dous días:

Sometido o asunto a votación é aprobado por 12 votos a favor dos grupos
PSOE e PP, e 1 abstención do grupo BNG.

Aprobación inicial do da modificacion puntual do regulamento de réxime
interior do PAI do Concello de Guitiriz. Expediente 219/2017.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

APROBACION INICIAL DA MODIFICACION PUNTUAL DO REGULAMENTO DE
RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE
GUITIRIZ
Dona María Sol Morandeira Morandeira, alcaldesa-presidenta do Concello de
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A Sra. Alcaldesa di que sería mellor o día 3 de agosto despois de Pardiñas.

Concello de Guitiriz
Guitiriz, en uso das súas atribucións legalmente conferidas.
Por providencia da alcaldía de data 09/09/2019 iniciouse o correspondente
expediente para a modificación puntual do artigo 9 do Regulamento do punto de
atención á infancia (PAI) que regula o procedemento para as substitucións do
persoal, para mellorar a organización e funcionamento deste servizo municipal e
adaptalo á normativa vixente a aos requirimentos da Xunta de Galicia.
Visto o informe xurídico de secretaría de data 9/09/2019.

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación puntual do artigo 9 do Regulamento
do punto de atención á infancia (PAI) que regula o procedemento para as
substitucións do persoal, que queda redactado da seguinte forma:
“Artigo 9º. Procedemento para substitucións:
Cando sexa preciso cubrir un posto por motivos de baixas, vacacións permisos,
etc… será a través da bolsa de emprego do PAI creada polo Concello para tal
finalidade, nas categorías de Técnico/a do PAI ou Persoal de apoio do PAI, debendo
dispoñer o persoal seleccionado a titulación esixida na normativa de aplicación
conforme ao sinalado no artigo 7 deste regulamento (resulta de aplicación o artigo
29.2 do Decreto 329/2005, de 28 de xullo, que establece unha remisión ás titulacións
contempladas para o persoal das escolas infantís).”
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante un prazo de 30 días
mediante a publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de
Edictos deste Concello, para que poidan presentarse reclamacións e suxestións. De
non producirse alegacións, a modificación puntual do regulamento se considerará
definitivamente aprobada.
Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP (Sr. Penas) di que visto que
o procedemento xeral a seguir para a súa aprobación ou modificación de
regulamentos e ordenanzas municipais como son: a incoación do expediente da
alcaldía, o informe xurídico, a consulta previa na paxina Web municipal para acadar
a participación cidadá, a redacción do proxecto de regulamento tendo en conta as
suxerencias ou alegacións presentadas, a proposta da alcaldía para o Pleno, o
ditame da comisión informativa correspondente, e axustándose este regulamento de
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Esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación, previo ditame favorable da comisión
informativa de asuntos do Pleno, a adopción do seguinte ACORDO:

ACTA DO PLENO

Considerando o disposto nos artigos 4.1 a), 21.1, 22.2 d),25.2, 47.1, 49, 65.2 e 70.2
da Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

Visto o proxecto de modificación puntual do Regulamento de réxime interior do Punto
de Atención a Infancia do Concello de Guitiriz redactado polo servizos municipais,
enviado para o seu visado ao Servizo de Inspección de Familia e menores da
Consellería de Política Social en data 9/09/2019.

Concello de Guitiriz

Recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2019. Expte: 781/2019
Favorable

Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 7, En
contra: 0,
Abstencións: 6,
Ausentes: 0

EXPEDIENTE NÚMERO: 781/2019
PROCEDEMENTO: Recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2019 (Pleno).
Consta a esta Alcaldía a existencia de facturas presentadas a través do Rexistro
Xeral do Concello e/ou a través da plataforma de facturación electrónica FACE por
diversos acreedores municipais, incluídas nas táboas que se relacionarán de
seguido e que se atopan pendentes de pago:
Data
Partida
Rexistro Rexistro
Concepto
Terceiro
orzamentaria Importe
889

25/09/2018 WACOM TABLETA GRAFICA BURO PLANET S.L.U.

Rexistro
Xeral

Data
Rexistro

2748

07/08/2018

Concepto

Terceiro

DIRECCION OBRA,
ESTUDIO BASICO DE

M. ANGELES MIRAZ
VAZQUEZ

920.22002

117,37

TOTAL

117,37

Partida
orzamentaria

Importe

231.22706

1.775,23
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Sometido o asunto a votación é aprobado por unanimidade.

ACTA DO PLENO

O voceiro do grupo BNG di que vemos lóxica esta modificación do artigo 9 do
regulamento do PAI, porque segundo estaba non garantía a atención que se debe de
dar as nenas e nenos menores de tres anos. Está claro que os empregados do PAI
teñen que ter a titulación esixida tanto os que traballan habitualmente como cando se
fan substitucións. Vamos a votar a favor desta modificación.

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

Réxime Interior do Punto de Atención a Infancia do concello de Guitiriz no exercicio
da súa potestade regulamentaria que lle outorga o artigo 129 da Lei 39/2015 do 1 d
outubro, do Procedemento Administrativo Común, baixo a rubrica de Principios de
Boa Regulación tales coma: necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade
xurídica, transparencia e eficiencia. Ademais o artigo 133.1, 132.2, 133.4 que falan
dos mecanismos de participación cidadá, tales como a Consulta Previa e Audiencia
aos Interesados e, o artigo 131 da mesma Lei de Procedemento Administrativo
Común que fala da publicación no diario oficial correspondente para que entre en
vigor e produza efectos xurídicos, sen prexuízo de que se poidan establecer noutros
medios de publicidade, e ollando que segue todo o procedemento imos vota si a súa
aprobación.

Concello de Guitiriz
SEGURIDADE E SAÚDE E
DOCUMENTACIÓN FINAL
OBRA REHABILITACIÓN
CENTRO DE DIA

TOTAL

Terceiro

1332

17/04/2019

VIAXE A OURENSE CON
AUTOCAR 55 PRAZAS

AUTOS EUGENIO
MUIÑOS S.L.

Partida
orzamentaria Importe
334.22300

308,00

TOTAL

308,00

É vontade deste grupo de goberno de efectuar tódolos pagos pendentes aos
acreedores municipais, e á vista das consecuencias negativas que poidan derivarse
do incumprimento da normativa reguladora da morosidade nas administracións
públicas, tanto para o Concello como especialmente para os proveedores
municipais.
Á vista do anterior, mediante Providencia da Alcaldía, ordenouse á intervención
municipal que se efectuase a tramitación oportuna para a aprobación dos gastos
derivados das facturas anteriores. Unha vez efectuada a tramitación oportuna, a
Intervención municipal emitiu Informe de fiscalización que obra no expediente.
Tendo en conta a regulación contida nos artigos 163 e 176 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, así como o artigo 60.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, segundo
os cal "[...] Corresponderá al Pleno da la Entidad el reconocimiento extrajudicial de
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, [...]"
Considerando que a imputación ao exercicio corrente dos gastos aos que se refire
este expediente, en principio non prexudica á atención das necesidades do exercicio
corrente, e tendo en conta a efectiva prestación dos servizos por parte dos emisores
das facturas nos termos do establecido na Base 22 das de execución do orzamento
municipal
PROPOÑO ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial dos créditos correspondentes ás
facturas indicadas máis arriba polo importe total de 2.200,60€.
Segundo.- Dar traslado do presente acordo á Alcaldía aos efectos de que se proceda
á Ordenación de pagos nos termos do artigo 61 do Real Decreto 500/1990.
Terceiro.- Dar traslado do presente Acordo ao Departamento de IntervenciónTesorería para o seu coñecemento e efectos oportunos.
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Concepto
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Data
Rexistro

ACTA DO PLENO

Rexistro
Xeral

1.775,23

Concello de Guitiriz

A Sra. Alcaldesa di que hai que pagar as facturas, que son do ano 2018 e unha delas
presentouse en abril de 2019 e hai que pagalas, asúmese o que hai.
Sometido o asunto a votación é aprobado por 7 votos a favor do grupo PSOE, e
6 abstencións dos grupos PP e BNG.

Caducidade do procedemento de investigación da titularidade do camiño
público/ vía pública que conecta Travesía Coruña (Rúa Os Casás) coa Rúa
Amor de Deus, que da acceso aos portais 12,14 e 16, polo transcurso do plazo
máximo para resolver, e incoación dun novo procedemento. Expte nº 239/2017.
Tipo de votación:
Unanimidade/Ase
ntimento

Caducidade do procedemento de investigación da titularidade do camiño
público/ vía pública que conecta Travesía Coruña (Rúa Os Casás) coa Rúa
Amor de Deus, que da acceso aos portais 12,14 e 16, polo transcurso do plazo
máximo para resolver, e incoación dun novo procedemento. Expte nº 239/2017.
Os antecedentes máis relevantes do expediente son os seguintes:
-Con data 14/05/2014 por dona Irene María de Bilbao Bergantiños ponse en
coñecemento do Concello a “… existencia dun muro de peche cortando o acceso á
vía pública, e recentemente realizáronse obras de colocación de postes atendendo á
mesa finalidade…” . A denuncia foi reiterada con data 20 de febreiro de 2015.
-Pola Policía local a medio de informe de data 2 de marzo de 2015, constátase
mediante reportaxe fotográfico a existencia do peche impedindo o acceso desde o
“callejón” a rúa dos Casás; así como tamén a colocación de columnas con cadea na
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Favorable

ACTA DO PLENO

O voceiro do grupo BNG di que entendemos que as facturas se deben pagar todas,
pero tamén entendemos que o traballo do equipo de goberno ten que ser en este
sentido mellor, porque nas ultimas lexislaturas era moi común este tipo de
actuacións. A lei permite recoñecer e aprobar o Pleno os gastos imputados en outras
anualidades, polo que moitas destas facturas se deixan para mais adiante e así
descargar parte das responsabilidades. Tamén comenta o informe que en algunha
factura non existe expediente de contratación, polo que o informe ten dous reparos.
Non van a ter problema en sacalos adiante así que o noso voto vai ser a abstención.

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP (Sr. Penas) di que estamos
de acordo en que hai que pagar todas as facturas aos provedores. Temos facturas
de agosto e setembro de 2018, e de abril do 2019, e todo o mundo quere cobrar e
hai que pagar, xa que como ben di vostede Sra. Alcaldesa “Que teñen a vontade do
seu Grupo de Goberno de efectuar todos os pagos pendentes”, máis nós ante o
reparo de intervención deste Concello, imos a absternos.

Concello de Guitiriz
parte oposto do mesmo, é dicir, na comunicación coa rúa Amor de Deus.
-Con data 8 de agosto de 2015, emítese informe urbanístico pola Arquitecta técnica
municipal.
-Informe do secretario-interventor asesor do Servizo de Asistencia a Municipios da
Deputación Provincial de Lugo de data 2/02/2016.
-Informe da Policía Local de data 17/02/2016 e o informe do arquitecto técnico do
Concello de data 21/04/2016.

SEGUNDO.-Requirir aos herdeiros de dona María Josefa Prado Méndez como titulares catastrais do
inmoble que da fronte ao citado espazo pechado para que no prazo dun mes procedan ao derrubo do
muro executado sen licenza e deixen libre o espazo público quitando a cadea e demais elementos que
impidan o paso de vehículos ou peatóns.
TERCEIRO.-Conceder un trámite de audiencia aos interesados para que no prazo máximo de 15 días
aleguen o que estimen oportuno ou aporten a documentación que consideren procedente en defensa
dos seus dereitos e intereses lexítimos, tendo durante o citado prazo o expediente a súa disposición na
secretaría municipal para a súa consulta.
CUARTO.-Advertir aos interesados que no suposto de non atender ao requirimento municipal o
Concello poderá utilizar os medios compulsivos legalmente admitidos segundo proceda para a
execución forzosa do acordado, entre elos a execución subsidiaria e a multa coercitiva, sendo os
gastos que se xeren ao seu cargo.”

-Escrito de alegacións de don Jesús Vázquez Otero e dona Maria del Carmen
Vázquez Prado de data 29/06/2016, RE nº 2504, no que aportan unha serie de
documentación e solicitan que o Concello declare que dito espazo non é de
titularirdade pública e arquive o expediente, que se suspenda a orde de derrubo e
que se realice unha proba testifical a 3 vecinos da zona. Os interesados aportan os
seguintes documentos:
- Informe pericial elaborado polo enxeñeiro agrónomo e técnico agrícola D. Jesús Ángel Fraga
Rodríguez.
- Documento de compravenda outorgado o 15 de marzo de 1.925
- Documento de permuta outorgado o 26 de setembro de 1.926
- Documento de adxudicación de herdanza outorgado o 9 de abril de 1.942
- Documento de compravenda outorgado o 14 de marzo de 1.945
- Documento de compravenda outorgado o 9 de outubro de 1.990
- Liquidación do imposto de sucesións do padre das irmás Sánchez Martínez
- Testamento de Dona Carmen Méndez Amenedo
- Liquidación do imposto de sucesións de Dona Carmen Méndez Amenedo
- Documento de acordo entre as irmáns Sánchez Martínez e os comparecentes
- Liquidación do imposto de sucesións de Dona María Josefa Prado Méndez
- Testamento de Dona María Josefa Prado Méndez
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cadea entre as rúas dos Casás (á altura do nº5) e Amor de Deus. Segundo consta no expediente o
peche de bloques e ladrillos realizouse nun espazo público e sen licenza municipal de obra, polo que os
promotores do mesmo deberá proceder ao seu derrubo deixando libre o espazo público.

ACTA DO PLENO

“PRIMEIRO.- Incoar expediente de recuperación de oficio do vial pechado cun muro de bloques e unha

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

-Por acordo plenario de data 9/06/2016 inciouse expediente de recuperación do
oficio do ben municipal do seguinte tenor literal:

Concello de Guitiriz
- Cartografía de Google Maps

- Informe xurídico da abogada Dona Patricia Roca Pena en relación á titularidade
pública ou privada do camiño entre a rúa os Casás e a rúa Amor de Deus de data 11
de maio de 2017.
-Acordo plenario de data 25/05/2017 de declaración de caducidade do expediente e
incoación dun novo expediente do seguinte tenor literal:
“PRIMEIRO.- Declarar a caducidade do procedemento de recuperación de oficio do vial pechado cun

TERCEIRO.- Conceder un trámite de audiencia aos interesados para que no prazo máximo de 15 días
aleguen o que estimen oportuno ou aporten a documentación que consideren procedente en defensa
dos seus dereitos e intereses lexítimos, tendo durante o citado prazo o expediente a súa disposición na
secretaría municipal para a súa consulta.
CUARTO.- Notificar o presente acordo aos interesados para o seu coñecemento e efectos oportunos.”

-Escrito presentado ante o rexistro do Concello por D. Jesús Vázquez Otero en data
11 de xullo de 2017, ratificándose nas súas alegacións anteriores e solicitando que
se incorporen ao novo expediente de recuperación de oficio, solicitando proba
testifical e do recoñecemento do terreo.
-Informe do servizo de cooperación de asistencia aos Concellos de data 24/07/2017
no que se conclúe :
“Visto todos os antecedentes do expediente declarado caduco, así como as probas aportadas ao
mesmo polos afectados, e do resto da documentación que obra no mesmo e despois da incoación do
novo expediente (con incorporación a este último de alegacións e de demais documentación obrantes
no expediente nº 239/2017), enténdese en aras de determinar a situación da titularidade do ben e
segundo a potestade de investigación que lle corresponde a Administración, que a Sra. Alcadesa debe
propoñer ao órgano competente a apertura de expediente de investigación, e seguir polo tanto o
procedemento regulado nos artigos 44 a 55 do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se
aproba o Regulamento de bens das Entidades Locais.”

- Informe de secretaría de data 20/11/2017 no que conclúe:
“Tendo en conta todo o anterior, por parte da que subscribe considera necesario a incoación do
expediente de investigación da titularidade da rúa/camiño que conecta Travesía Coruña (rúa Os
Casás ) e Amor de Deus ,e que conforme o rueiro aprobado en sesión plenaria de 30 de setembro de
2004, da acceso aos portais dos edificios 12,14 e 16. A incoación realizarase por parte do Pleno da
Corporación conforme o procedemento previsto nos artigos 44 a 55 do RD 1372/1986, do 13 de xuño,

Concello de Guitiriz
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Unha vez resolto o expediente os herdeiros de dona María Josefa Prado Méndez como titulares
catastrais do inmoble que da fronte ao citado espazo pechado disporán do prazo dun mes para
proceder ao derrubo do muro executado sen licenza e deixar libre o espazo público quitando a cadea e
demais elementos que impidan o paso de vehículos ou peatóns. Advertir aos interesados que no
suposto de non atender ao requirimento municipal o Concello poderá utilizar os medios compulsivos
legalmente admitidos segundo proceda para a execución forzosa do acordado, entre elos a execución
subsidiaria e a multa coercitiva, sendo os gastos que se xeren ao seu cargo.

ACTA DO PLENO

SEGUNDO.- Incoar un novo procedemento de recuperación de oficio do vial pechado cun muro de
bloques e unha cadea entre as rúas dos Casás (á altura do nº5) e Amor de Deus. Segundo consta no
expediente o peche de bloques e ladrillos realizouse nun espazo público e sen licenza municipal de
obra, polo que os promotores do mesmo deberá proceder ao seu derrubo deixando libre o espazo
público.

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

muro de bloques e unha cadea entre as rúas dos Casás (á altura do nº5) e Amor de Deu (Expte
nº239/2016), incoado por acordo plenario de data 9/06/2016, por haber transcorrido o prazo máximo de
6 meses para resolver de acordo co artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común.

Concello de Guitiriz
polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades locais. Considerándose igualmente que si
se axusta ao procedemento anteriormente descrito será conforme á legalidade.”

-Anuncio de exposición pública do expediente publicado no BOP de Lugo de data
23/12/2017 e no taboleiro de edictos e páxina web municipal en data 15/12/2017.
-Escrito presentado ante o rexistro do Concello por D. Jesús Vázquez Otero en data
10/01/2018, ratificándose nas súas alegacións anteriores e solicitando que se
incorporen ao novo expediente de recuperación de oficio, solicitando proba testifical
e do recoñecemento do terreo.
-Escrito presentado ante o rexistro do Concello por Dna. Julia Sanchez Martínez en
data 12/01/2018, onde declara que dito terreo é privado, aportando documentación
de distinta natureza.
- Escrito presentado ante o rexistro do Concello por D. Jesús Vázquez Otero en data
16/01/2018, solicitando que se tome declaración a Josefa Seijas Santos, como proba
testifical.
-Escrito presentado ante o rexistro do Concello por Dna. Irene
Bilbao Bergantiños en data 1/02/2018, onde aporta escritura de compravenda de
vivenda na rua Ecce Hommo, 8 – Guitiriz e planos do catastro histórico.
-Decreto de alcaldía de data 27/04/2018 de nomeamento de instrutor e secretaria do

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019
Cod. Validación: AN9LCZYP9FM235JM7YCCNSEDA | Corrección: http://guitiriz.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 10 a 28

conecta Travesía Coruña (Rúa Os Casás) coa Rúa Amor de Deus, que da acceso aos portais 12,14 e
16, sobre o cal non consta referencia catastral pero si aparece grafado nos seguintes documentos:
Certificación catastral no cal aparece grafado como vía pública. Unha parte dese espazo
aparece ademáis coa denominación de Travesía Coruña.
No plano de ordenación das NSPM vixentes aparece grafado un camiño con ese mesmo
trazado,.
No plano do rueiro aprobado en sesión plenaria de 30 de setembro de 2004, está grafada
como o resto das vías públicas, aínda que non se lIe asigna ningún nome específico.
No plano do documento de aprobación inicial do PXOM aprobado o 2 de xullo de 2009, o dito
espazo consta como vía pública, co mesmo trazado existente actualmente
SEGUNDO.- Publicar o o acordo de iniciación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e na sede
electrónica do Concello de Guitiriz, e que se expoña no taboleiro de anuncios do Concello de Guitiriz un
exemplar dos ditos boletíns durante un prazo de quince días.
TERCEIRO.- Que se notifique persoalmente a incoación do procedemento aos que figuran como
interesados no mesmo, para que no prazo dun mes aleguen o que estimen oportuno.
CUARTO. Que se traslade o acordo de iniciación á Administración Xeral do Estado e á da Comunidade
Autónoma para que, de ser o caso, poidan facer valer os seus dereitos e alegar o procedente.
QUINTO.- Abrir un trámite de información pública por prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao
día en que se deba dar por rematada a publicación dos anuncios no taboleiro da corporación, para que
as persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar por escrito todo o que consideren
conveniente para o seu dereito ante a corporación, para o que achegarán todos os documentos en que
baseen as súas alegacións.
SEXTO. Unha vez finalizado o prazo para presentar alegacións, que se abra un período de proba por
un prazo de 15 días hábiles no que serán admisibles os seguintes elementos:
— Os documentos públicos xudiciais, notariais ou administrativos outorgados de acordo co Dereito.
— O recoñecemento e ditame pericial.
— A declaración de testemuñas.
SÉTIMO. Unha vez practicadas as probas e valoradas polos servizos da corporación, porase de
manifesto o expediente ás persoas ás que afecte a investigación e comparecesen nel, para que,
durante un prazo de 10 días, aleguen o que crean conveniente para o seu dereito.

ACTA DO PLENO

- Acordo plenario de data 30/11/2017 de incoación de expediente de investigación do
seguinte tenor literal:
“PRIMEIRO.- Incoar o expediente de investigación da titularidade do camiño público/ vía pública que

Concello de Guitiriz
procedemento do seguinte tenor literal:
“Primeiro. Nomear como órgano instrutor do procedemento ao técnico de medio ambiente deste
Concello Jose Cornide Rio e como secretaria a Antia Pena Dorado tendo en conta o establecido sobre
abstención e recusación nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público.
Segundo. Comunicar a Antía Pena Dorado e a Jose Cornide Rio o seu nomeamento, dándolle traslado
de cantas actuacións existan respecto diso e habilitándolle para que realice todas as actuacións
necesarias.”

-Informe do órgano instrutor de data 8/05/2018 e acordo do órgano instrutor de data
28/05/2018 do seguinte tenor literal:
“PRIMEIRO. Solicitar a Antia Pena Dorado, como secretaria municipal que incorpore ao mesmo a

Documentación aportada ante o concello consistente:
Informe pericial elaborado polo enxeñeiro agrónomo e técnico agrícola D. Jesús Angel Fraga
Rodríguez.
- Documento de compravenda outorgado o 15 de marzo de 1.925
- Documento de permuta outorgado o 26 de setembro de 1.926
- Documento de adxudicación de herdanza outorgado o 9 de abril de 1.942
- Documento de compravenda outorgado o 14 de marzo de 1.945
- Documento de compravenda outorgado o 9 de outubro de 1.990
- Liquidación do imposto de sucesións do padre das irmás Sánchez Martínez
- Testamento de Dona Carmen Méndez Amenedo
- Liquidación do imposto de sucesións de Dona Carmen Méndez Amenedo
- Documento de acordo entre as irmáns Sánchez Martínez e os comparecentes
- Liquidación do imposto de sucesións de Dona María Josefa Prado Méndez
- Testamento de Dona María Josefa Prado Méndez
m. - Cartografía de Google Maps.
Certificado de se existe ou existiu nalgún pasado, expediente de contratación ou execución de obras
dalgún tipo no terreo lixitioso. (Este certificado considerase contestado co informe do técnico de
infraestruturas e obras do Concello de data 21/04/2016.
Declaración testifical-pericial consistente en que se tome declaración o perito autor do informe
presentado no seu dia (D. Jesús Ángel Fraga Rodríguez) e dita proba testifical-pericial se leve a cabo
no camiño/vial obxecto do expediente de investigación.
Toma de declaración testifical de Dna. Josefa Seijas Santos.
A documentación incorporarase ao expediente nun prazo máximo de 30 días dende a comunicación
deste acordo por órgano instrutor.
Para a práctica da proba testifical-pericial, requírese o seguinte:
Asistencia técnica do técnico municipal de infraestruturas e obras e do aparellador municipal o dia do
recoñecemento sobre o terreo da declaración testifical-pericial.
Asistencia técnica dun topógrafo do Servizo de Cooperación cos Concellos da Deputación Provincial

Concello de Guitiriz
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SEGUNDO. Admitir a proba documental proposta por D. Jesús Vazquez Otero e Maria del Carmen
Vazquez Prado consistente en:
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Certificado da existencia de alegacións, respecto do camiño/vial obxecto do expediente de
investigación, presentadas en prazo de exposición o público da aprobación inicial do PXOM de Guitiriz,
no pleno do 2/07/2009.

ACTA DO PLENO

seguinte documentación:
Certificado da existencia de alegacións, respecto do camiño/vial obxecto do expediente de
investigación, presentadas en prazo de exposición o público do rueiro do caso urbano de Guitiriz
aprobado en pleno do 30/09/2004.

Concello de Guitiriz
de Lugo.
Declaración de varias testemuñas, que sexan veciños da zona e residan nalgún inmoble cunha
antigüidade superior os 50 anos. Neste senso, solicitase informe á Unidade de Rexistro e Atención ao
Cidadan, pertencente o Servizo de Secretaria e Asuntos Xerais do Concello de Guitiriz, no que se
detalle o seguinte:
Nome, apelidos e DNI das persoas residentes, con unha antigüidade igual ou superior os 50 anos
nas seguintes ruas pertencentes o núcleo urbano de Guitiriz:
Rua Amor de Deus, Travesia da Coruña, Rua Ecce Homo, Praza Ecce Homo e Rua Os Casas
TERCEIRO. Suspender temporalmente o prazo de período de proba, mentres no se incorpore o
expediente os certificados e informes solicitados, así como a confirmación por parte da Deputación
Provincial de Lugo da asistencia técnica dun topógrafo. Unha vez completado o expediente,
comunicarase os interesados a data da practica da proba testifical-pericial con antelación suficiente.

procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la
solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en
la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos
y las normas aplicables. (…)
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma
reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que
una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión
Europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres
meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en
el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

Considerando o disposto na seguinte normativa de aplicación:
a) Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das Administracións Públicas.
b)

Regulamento da citada Lei, aprobado por Real decreto 1373/2009, do 28 de agosto.

c)

Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

d)

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Concello de Guitiriz
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“1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
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-Escrito de alegacións de don Jesús Vázquez Otero e dona Maria del Carmen
Vázquez Prado de data 1/06/2018, RE nº 1968, sobre probas testificais.
-Escrito de dona Irene María de Bilbao Bergantiños de data 10/07/2019, RE nº 2628,
instando a continuación do expediente.
-Debido ao tempo transcorrido dende a iniciación do expediente en data 30/11/2017,
o procedemento podería estar cadudado por non suspenderse o computo de prazos
nin ditarse resolución expresa no prazo máximo de seis meses de acordo co
disposto no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común:

ACTA DO PLENO

CUARTO. Comunicar este Acordo de apertura de período de probas e de admisión das probas
solicitadas por D. Jesús Vazquez Otero e Maria del Carmen Vazquez Prado , así como a solicitude dos
informes antes establecidos.”

Concello de Guitiriz

Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de
bens das Entidades Locais.
Considerando o disposto nos artigos 21.1 e 22 da Lei 7/1985 do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local.

PRIMEIRO.- Declarar a caducidade do procedemento de investigación da titularidade
do camiño público/ vía pública que conecta Travesía Coruña (Rúa Os Casás) coa
Rúa Amor de Deus, que da acceso aos portais 12,14 e 16, incoado por acordo
plenario de data 30/11/2017, por transcorrer o prazo máximo de 6 meses para
resolver o expediente de acordo co artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común.
SEGUNDO.- Incoar un novo procedemento de investigación da titularidade do
camiño público/ vía pública que conecta Travesía Coruña (Rúa Os Casás) coa Rúa
Amor de Deus, que da acceso aos portais 12,14 e 16, sobre o cal non consta
referencia catastral pero si aparece grafado nos seguintes documentos:
-

Certificación catastral no cal aparece grafado como vía pública. Unha parte
dese espazo aparece ademais coa denominación de Travesía Coruña.
No plano de ordenación das NSPM vixentes aparece grafado un camiño con
ese mesmo trazado,.
No plano do rueiro aprobado en sesión plenaria de 30 de setembro de
2004, está grafada como o resto das vías públicas, aínda que non se lIe
asigna ningún nome específico.
No plano do documento de aprobación inicial do PXOM aprobado o 2 de
xullo de 2009, o dito espazo consta como vía pública, co mesmo trazado
existente actualmente.
TERCEIRO.- Incorporar ao procedemento a documentación e actuacións realizadas
do expediente caducado que poidan ser de utilidade, e nomear como órgano
instrutor do procedemento ao técnico de medio ambiente deste Concello Jose
Cornide Rio, e como secretario a Rafael del Barrio Berbel, tendo en conta o
establecido sobre abstención e recusación nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1
de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Comunicar o seu nomeamento
aos funcionarios dándolle traslado de cantas actuacións existan no expediente
tramitado habilitándolles para que realice todas as actuacións necesarias.
CUARTO.- Abrir un trámite de información pública por prazo dun mes para que as
persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar por escrito todo o
que consideren conveniente para o seu dereito ante a Corporación, para o que
achegarán todos os documentos en que baseen as súas alegacións. Publicarase o
acordo de iniciación do procedemento de investigación no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo, na sede electrónica do Concello de Guitiriz, e no taboleiro de
anuncios do Concello.
Concello de Guitiriz
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Propoño ao Pleno da Corporación, previo ditame da comisión informativa de asuntos
do Pleno, a adopción do seguinte ACORDO:
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f)

Ley 5/1997, de administración local de Galicia.

ACTA DO PLENO

e)

Concello de Guitiriz
QUINTO.- Finalizado o prazo para presentar alegacións, abrirase un período de
proba por un prazo de 15 días hábiles no que serán admisibles os seguintes
elementos:
— Os documentos públicos xudiciais, notariais ou administrativos outorgados de
acordo co Dereito.
— O recoñecemento e ditame pericial.
— A declaración de testemuñas.

A Sra. Alcaldesa indica que devido ao tempo transcorrido e para evitar posibles
impugnacións era mellor reiniciar o procedemento, comprometéndose a continualo e
finalizalo.
Sometido o asunto a votación é aprobado por unanimidade.

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

O voceiro do grupo BNG di que estamos diante dun procedemento que xa é a
segunda ou a terceira vez que se renova, entón si se continua coa investigación
deste camiño-travesía para saber si é publico ou privado, está claro que hai que
volver a renovar o documento. Vamos a votar a favor da renovación, aínda que nós
tememos que tampouco se vai resolver.

ACTA DO PLENO

Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP (Sr. Penas) di que visto o
expediente, a lexislación aplicable, as consideracións xurídicas, as propostas de
resolución e conclusións, e tendo o Concello a potestade de investigación e a
potestade de recuperación de oficio, e considerando co tempo transcorrido para
poder resolver xa finalizou, o Grupo Popular neste concello cre necesaria a incoación
dun novo procedemento.

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Modificación puntual da RPT (5º modificación) e da Plantilla de persoal. Expte
635/2019.
Por acordo plenario de data 30/05/2013 aprobouse definitivamente Organigrama
Municipal e a modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do persoal
funcionario e laboral do Concello de Guitiriz (Anexo I ao acordo que consta de 73
folios).
Na xuntanza da Mesa Xeral de Negociación de data 8/09/2014 a alcaldía decidiu
deixar en suspenso o procedemento de modificación da RPT á vista da oposición
dalgúns representantes dos traballadores á proposta de RPT elaborada pola
empresa “J&L Tudó Consulting, S.L.”, para reconsiderar os aspectos más
problemáticos sinalados polos representantes dos traballadores. Sen prexuízo do

Concello de Guitiriz
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Modificación puntual da RPT (5º modificación) e da Plantilla de persoal. Expte
635/2019.

Concello de Guitiriz
anterior, e paralelamente as negociacións que se poidan realizar cos representantes
dos traballadores, o equipo de goberno municipal pretende neste momento facer
unha quinta modificación puntual da RPT no relativo aos aspectos máis urxentes e
necesarios na sección de Secretaría para reforzar os servizos administrativos
estruturais do Concello.
Por providencia de alcaldía de data 5/09/2019 incoouse expediente para a
modificación puntual da Relación de Postos de Traballo (RPT) vixente do Concello
de Guitiriz, aprobada por acordo plenario de data 30/05/2013, no relativo ao
seguintes aspectos máis urxentes e necesarios na sección de Secretaría:

Visto o proxecto explicativo da modificación puntal da RPT de data 6/09/2019 (Anexo
I) e da modificación da plantilla de persoal vinculada ao vixente orzamento municipal
e Anexo de persoal funcionario de data 13/09/2019 (Anexos II e III).
Visto o informe xurídico de secretaría de data 6/09/2019 e o informe de intervención
de data 13/09/2019.
Ao amparo do establecido no Estatuto Básico do Empregado Público e no Estatuto
dos Traballadores, e da cláusula 4 do Acordo Marco Regulador do Persoal
Funcionario e do Convenio Colectivo do Persoal Laboral do Concello de Guitiriz,
someteuse dito proxecto de modificación puntual da RPT e da plantilla de persoal a
negociación colectiva no marco da Mesa Xeral de Negociación de data 18/09/2019.
Considerando o disposto no Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público, aprobado por RDL 5/2015, de 30 de outubro; a Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases do réxime local, o Real decreto lexislativo 781/1986,
do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido de disposicións vixentes en
materia de réxime local; a Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia;
o Texto Refundido do Estatuto dos traballadores aprobado por RDL 2/2015, do 23 de
outubro, e demais normativa concordante.
Considerando que conforme establece o artigo 22.2.i) da Lei 7/85 de 2 de Abril,
corresponde ao Pleno da Corporación a aprobación por maioría simple da Relación
de Postos de Traballo.
Propoño ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de
asuntos do Pleno, a adopción do seguinte ACORDO:
Concello de Guitiriz
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Paralelamente vaise a tramitar o expediente de modificación da plantilla de persoal e
do orzamento municipal vixente, polo que ambos expedientes tramitaranse de forma
conxunta. En consecuencia, consignaranse nos orzamentos do ano 2019 as
cantidades correspondentes para atender as obrigas económicas que se derivan da
modificación da Relación de Postos de Traballo no suposto de ser aprobada.

ACTA DO PLENO

II. Reclasificación da praza de funcionario “Técnico de Administración Xeral” (Grupo
A1), que quedaría configurada como “Administrativo de administración xeral” (Grupo
C1) adscrita igualmente a Secretaría e Urbanismo (ficha nº4 da RPT).

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

I. Creación dunha nova praza de funcionario “Administrativo de
administración xeral” (Grupo C1) adscrita a área de Secretaría (ficha nº7 da RPT).

Concello de Guitiriz
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación puntual da Relación
de Postos de Traballo (RPT) vixente do Concello de Guitiriz aprobada por acordo
plenario de data 30/05/2013, no relativo exclusivamente ao seguinte tal e como
consta no proxecto explicativo de modificación da RPT de data 6/09/2019 (Anexo I):
I. Creación dunha nova praza de funcionario “Administrativo de administración
xeral” (Grupo C1) adscrita a área de Secretaría (modificación da ficha nº7 da RPT).

TERCEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación da Plantilla de persoal vinculada ao
vixente orzamento municipal e Anexo de persoal funcionario segundo consta nos
Anexos II e III ao presente acordo, incluíndo a praza de Administrativo de nova
creación e a praza de Administrativo reclasificada (o que supón un total de 6 prazas
de Administrativo), e actualizando o estado de distintas prazas de funcionario que se
atopan vacantes: Administrativo (3), Intervención, Encargado de Obras, e Policía
Local.
CUARTO.- Ordenar a publicación do acordo de aprobación inicial da plantilla no BOP
de Lugo durante un prazo de 15 días contados a partir do seguinte ao da inserción
do anuncio correspondente, co fin de que os interesados poidan examinalos e
presentar reclamacións perante o Pleno da Corporación.
A modificación da Plantilla e o Anexo de persoal funcionario consideraránse
definitivamente aprobados se durante o citado prazo non se presentasen
reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para
resolvelas.
Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP (Sr. Penas) di que visto o
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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De conformidade co establecido no artigo 202 da Lei de emprego público de Galicia
a aprobación inicial da modificación da RPT elevarse a definitiva se durante o prazo
de información pública non se formularan reclamacións, suxestións ou alegacións.
Unha vez aprobada definitivamente a modificación da Relación de Postos de
Traballo publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e remitirase unha copia
da mesma á Administración do Estado e ao órgano competente da Comunidade
Autónoma.
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SEGUNDO.- Conceder un trámite de audiencia aos interesados mediante a
publicación dun anuncio de exposición pública do expediente no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo, para que durante o prazo de 20 días calquera interesado no
expediente poida presentar suxestións ou alegacións. Finalizado o trámite de
audiencia aos interesados e á vista das suxestións ou alegacións presentadas
corresponderá ao Pleno a aprobación definitiva do expediente coas modificacións
oportunas.

ACTA DO PLENO

II. Reclasificación da praza de funcionario “Técnico de Administración Xeral” (Grupo
A1), que quedaría configurada como “Administrativo de administración xeral” (Grupo
C1) adscrita igualmente a Secretaría e Urbanismo (modificación da ficha nº4 da
RPT).

Concello de Guitiriz

A Sra. Alcaldesa explica que para a organización e funcionamento do Concello
considerouse que era mellor dispoñer de dúas prazas de administrativo que de unha
de TAX.
Sometido o asunto a votación é aprobado por unanimidade.
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O voceiro do grupo BNG di que estamos totalmente de acordo coa proposta que van
a facer, pero si nos gustaría recalcar que imos na 5ª modificación da RPT e que é
moi urxente unha revisión total e poñer o día a RPT. Hai diferenzas salariais
incomprensibles, empregados que fan o mesmo traballo e que non cobran o mesmo.
E urxentísimo facer unha nova RPT cunhas descricións ben axustadas dos tempos
de traballo dos empregados, e por suposto facer unhas valoracións moito máis
veraces e acordes os traballos que realiza o persoal, para eliminar estas diferenzas
salariais entre os empregados

ACTA DO PLENO

informe favorable a modificación propoñéndose a creación de dúas prazas de
funcionario, tales como:
a) Administrativo Xeral (Grupo C-1) adscrita a Área de Secretaria.
b) Rectificación da praza de funcionario Técnico de Administración Xeral
(Grupo A-1) que quedara configurada como Administrativo de Administración
Xeral (Grupo C-1) adscrita igualmente a Secretaria e ao Servizo de
Urbanismo.
O Grupo Popular unha vez lidas as motivacións, configuracións e características das
prazas, e ollando que son necesarias debido ao grande volume de traballo
administrativo en xeral, e en particular na Secretaria, Servizo de Urbanismo e no
Rexistro Xeral, imos votar a favor da creación das dúas prazas de funcionarios
anteriormente mencionadas.

Desfavorable

Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 1, En
contra: 12,
Abstencións: 0,
Ausentes: 0

MOCIÓN PARA MELLORAR A DEMOCRACIA E TRANSPARENCIA DA EQUIPA DE
DE GOBERNO E DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CARA A TODOS OS OS
CIDADÁNS.
Exposición de motivos:
O 17 de setembro do 2015 o BNG presentou unha iniciativa en esta mesma sala de
Plenos para intentar mellorar a información que se ofrecía en aquelas datas a
cidadanía de todo o que acontecía nos Plenos, foi aprobada por maioría.
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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MOCIÓN PARA MELLORAR A DEMOCRACIA E TRANSPARENCIA DA EQUIPA
DE DE GOBERNO E DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CARA A TODOS OS OS
CIDADÁNS.Expediente 831/2019.

Concello de Guitiriz
Solicitábamos do Pleno tres cuestión importantes de cara a todas as veciñas e
veciños do concello, unha maior democracia, unha maior transparencia e a
participación o remate do pleno das persoas asistentes que quixesen formular
algunha pregunta os concelleiros ou o equipo de gobernó.
Melloramos na información que se colga na páxina web, pero seguimos igual no
resto, seguen sen gravarse os Plenos e séguese sen permitir os asistentes facer
preguntas o remate do Pleno.
Por todo o exposto volvemnos a solicitar do Pleno o seguinte:

Con respecto ao segundo punto, ou ao derradeiro que vostede nos propón e que é o
seguinte “Que a Sra. Alcaldesa ó remate no Pleno permita o publico asistente facer
as preguntas que estimen oportunas” dicímoslle dende o Grupo Popular neste
Concello o seguinte: que nós non estamos a favor de converter este Consistorio
Municipal nunha asemblea popular da que vostedes están fartos de facelas, e a nós
parécenos ben que as fagan no seu partido ou grupo de partidos que conforman o
BNG, máis non pleno do concello de Guitiriz.
Polo tanto presente vostede unha nova moción no próximo pleno, onde nos de
outras posibilidades de participación cidadá, xa que as hai, como por exemplo que
cidadáns ou grupos de cidadáns podan presentar preguntas por escrito a través de
nós, os/as concelleiros/as dos distintos partidos, sempre en tempo e forma,
respectando as leis, os dereitos individuais das persoas e tamén os dos propios
concelleiros/as.
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP (Sr. Penas) di que o Sr.
Gonzalez Souto, dicirlle con todo o meu aprecio que non se poden mesturar churras
con merinas, que é un dito popular castelán estendido a todo o Estado, máis para
non enervalo dígolle que non se poden mesturar cachenas, con limiás, vianesas con
caldelás ou rubias galegas, xa que se non desaparecen as súas purezas, e o modo
de existir foi que ocuparon sitios distintos e distantes unhas das outras. Pois ben Sr.
Gonzalez Souto, estes puntos que presenta na súa moción son distintos e distantes
e voulle dicir por que: no primeiro punto que vostede fai e no que di textualmente
“Instalar na sala de Plenos un sistema de son e amplificación para gravar o
acontecido e facelos públicos na paxina web e na sede electrónica” dígolle que
estamos de acordo, que non hai problema en que as nosas voces se escoiten alen
os mares, e a o mellor escóitanos mais xente da que pensamos, e iso é bo, e por iso
estamos de acordo con vostede, pero sempre e cando admita unha emenda parcial,
e se é así, entón votaremos a favor, e se vostede persiste en presentala moción na
súa totalidade votaremos non.

ACTA DO PLENO

2ª.- Que a Sra. Alcaldesa o remate no Pleno permita o público asistente facer as
preguntas que estimen oportunas.
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1ª.- Instalar na sala de Plenos un sistema de son e amplificación para gravar o
acontecido, e facelos públicos na páxina web e na sede electrónica.

Concello de Guitiriz

O voceiro do grupo BNG di que o segundo punto hai que articulalo, que o público
pode facer preguntas cunha semana de antelación. Di que foi o PP ou PSOE quen
fixo a Lei que permite ao público facer preguntas ao finalizar o Pleno. Di que non
está pedindo nada estraño, que a moción aprobouse fai tempo.
Na segunda quenda o voceiro do grupo PP (Sr. Penas) di que o público non
preguntaría so á alcaldesa, se non tamén a calquera concelleiro e podería ser un
caos, mellor que nos dean as preguntas a nosoutros e as facemos aquí xa que nos
somos os seus representantes. Propón unha emenda parcial, di que se eliminan o
punto 2 votarían a favor.
A Sra. Alcaldesa insiste en que o están estudando e que a idea é publicalo na web
pero as gravacións teñen que ser con micrófonos para ter certa calidade, xa que os
plenos son públicos e pode vir todo o mundo, e isto facilitaría á xente que non pode
vir, aínda que tamén poden ler as actas dos plenos. En canto as preguntas é mellor
que se fagan a través dos concelleiros.
O voceiro do grupo BNG di que teñen que falar cos seus partidos e acatar as leis
que propoñen a nivel estatal, e que mellor que non voten a favor se non o van a
cumprir. Di que non acepta a emenda proposta polo PP.
Sometido o asunto a votación é rexeitado por 12 votos en contra dos grupos PSOE
e PP, e 1 voto a favor do grupo BNG.
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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A Sra. Alcaldesa di que o segundo punto é difícil de articular, que os concelleiros
estamos aquí para atender á xente e que pregunten calquera aspecto, non é posible.
En canto ao primeiro punto, este equipo de goberno non se pode comprometer a
facelo, é necesario un orzamento, o estamos mirando e quizais máis adiante se
podería facer con Gestiona cun video-acta que se asinaría e serviría como acta sen
ter que transcribir todo o debate.

ACTA DO PLENO

Por tanto Sr. González Souto, penso que debemos matizar entre todos antes de que
a volva presentar como unha nova moción, e para iso pídolle a Sra. AlcaldesaPresidenta que admita nestes momentos poder matizar entre todos os
representantes do pobo que aquí nos atopamos, xa que se non, non ten cabida co
representante do BNG presente outra moción sobre este segundo punto, claro está,
sempre cos representantes do PSOE estean en contra de períodos asemblearios no
Concello, onde pode ocorrer de todo, ata por exemplo, cun día haxa sete preguntas,
outro dúas, outro catorce e acabar as doce da noite, xa que é o tope que impón a lei,
ou acabar montando a marimorena, por non estar de acordo co que os
representantes do pobo opinemos neses intres sobre un tema determinado, e
seguramente fora de tempo e de lugar, polo tanto Sra. Morandeira maticemos isto
entre todos nós se vostede quere e o permite.
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Saiba de ante man, que nós sempre imos votar en contra de que dende o público se
fagan, xa que nós somos os verdadeiros representantes do pobo, e fomos elixidos
democraticamente por quen o forma no seu conxunto.

Concello de Guitiriz
Moción en defensa da liña ferroviaria A Coruña-Monforte- Ponferrada e das
estacións de tren eliminadas. Expediente 860/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Moción en defensa da liña ferroviaria A Coruña-Monforte- Ponferrada e das estacións
de tren eliminadas.

En 1999, despois de décadas de perda de frecuencias, abandono das instalacións e
da infraestrutura rodo viaria, obsolescencia no material rodante, eliminación de
persoal ferroviario das estacións e ausencia total dunha política comercial digna de
tal nome… o baixo numero de usuarios das referidas estacións daba soporte a unha
medida letal que, teoricamente, serviría para acurtar tempos de percorrido entre
núcleos poboacionais máis grandes e evitaría unha derrama nas arcas públicas.
Sendo que o vixente Estatuto de Autonomía de Galiza establece no seu artigo 28 as
competencias propias do poder galego en materia ferroviaria, cabe analizar, 20 anos
despois do inicio do desmantelamento da liña A Coruña-Monforte- Ponferrada, a
realidade social, demográfica e económica que nos atopamos na súa area de
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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A medida supuxo na altura o maior recorte de estacións na historia do ferrocarril
galego, lamentablemente superada en 2013 cando (coa escusa de cesar o programa
de subvencións ferroviarias en 2011 por parte da Xunta de Galiza) Renfe anunciou o
cese de actividade en máis de 15 estacións, entre estas estacións están a de Parga
e a de Guitiriz, e unha redución dos servizos ofertados en todas as liñas agás no
denominado “Eixo Atlántico” a Coruña-Vigo. De feito, imposibilitouse así a utilización
do tren como un medio de transporte cuns horarios, prestacións e garantías mínimas
incluso nas estacións que formalmente permanecen abertas, sometidas a un estado
de morte inducida, como estamos comprobando día a día tanto en Parga como en
Guitiriz, ao que temos que unir unha mentalidade na concepción de supresión de
pasos a nivel coma os de Parga, que antepón o custe económico ao tremendo custe
social que suporía o proxecto de Adif e que todos e todas coñecemos: a división
urbana, económica e social de Parga. Un mercantilismo excesivo que fuxe da
concepción de servizo público, con todo o que iso con leva.
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O 28 de setembro cúmprense 20 anos de que as estacións de Aranga, Laxoa, A
Pobra de San Xiao, Oural, Boveda, Rubián, O Freixeiro e O Soldón deixaran de
prestar servizo ferroviario. Os apeadeiros referidos viñan ofrecendo naquela data os
servizos de Media Distancia (antigamente denominados Rexionais) cos que o
operador público estatal Renfe explotaba á altura de 1999 cunha subvención da
Xunta de Galiza a liña A Coruña- Monforte-Ponferrada. Foi coa anuencia de ambas
administracións, central e autonómica, que se decidiu de xeito arbitrario e
discrecional poñer fin as mais de 115 anos de acceso aos servizos ferroviarios nos
referidos núcleos.

ACTA DO PLENO

Exposición de motivos

Concello de Guitiriz

A eliminación do ferrocarril supón, obxectivamente, unha disfunción, unha perda de
servizos, para localidades que teñen que facer fronte a un panorama económico e
social de por si complexo, invisibilizandoas por exemplo, de cara ao sector turístico.
Pero moi especialmente agrédese as xeracións máis novas, que non teñen unha
oferta digna de Media Distancia acceso e interacción coas cidades (aeroporto, cines,
ensino, espectaculos deportivos, concertos…) e aos tramos de poboación de maior
idade: xente que usaría o ferrocarril ao abandonar ou non ter acceso ao uso do
vehículo particular.
Se o goberno galego admite e pregoa que o grande reto a afrontar pola nosa nación
nos vindeiros anos é o demográfico con especial incidencia no acelerado
despoboamento da Galiza interior, resulta ineludíbel preguntarse: a eliminación de
paradas ferroviarias nas pequenas poboacións favorece a fixación de poboación no
noso rural?
Vinte anos despois da eliminación destas paradas: estamos mellor ou peor?. En
2011 a Xunta abandona o programa de subvencións con Renfe. Aos 3 anos Renfe
desentendese na practica das liñas en cuestión e perpetua uns recortes salvaxes. En
vinte anos unicamente se produciron recortes: recortes de persoal, recortes de
servizos e recortes de paradas. Visto o visto, cabe unha reflexión sobre a necesidade
de constituír un operador ferroviario galego como contempla o Estatuto en vigor e
teñen desenvolvido outras comunidades autónomas.
É por todo isto que a través da presente moción propoñemos ao Pleno da
Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos:
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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Cunha axeitada xestión da infraestrutura, servizos e material, os servizos de media
distancia permitirían acceder a totalidade de núcleos rurais que atravesa a liña A
Coruña-Monforte-Ponferrada a unha conexión directa coas cidades herculina e da
muralla (inexistente ou moi deficiente a día de hoxe a través do transporte por
estrada), asi coma os servizos comerciais, sanitarios, educacionais e de ocio e lecer
propios da citada cidade ou de núcleos como Sarria, Guitiriz ou Monforte.

ACTA DO PLENO

Así, observase que, sendo historicamente o tren un medio de transporte factor de
igualdade e cohesión social, vertebrador do territorio e favorecedor da interacción
entre os ámbitos rurais e urbanos, a política de eliminación de estacións e
apeadeiros consolidou ao ferrocarril como unha ferramenta ao servizo do
despoboamento, o atraso e a perda de oportunidades para unha parte importante da
Galiza interior. Engadamos a aberración proposta para Parga e poderemos
comprobar de xeito acelerado as consecuencias de anos de desleixo e falta de
preocupación polas necesidades das persoas, veciños e veciñas dos nosos
concellos.
Observase como se agrandou a brecha demográfica, os concellos onde se
eliminaron paradas teñen hoxe menos e máis envellecida poboación que hai 20
anos, pola contra, cidades como Lugo e A Coruña, xunto coas súas periferias
urbanas, non fixeron se non medrar.
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influencia.

Concello de Guitiriz
1.- Negociar con Renfe e Adif a inmediata posta en funcionamento co carácter de
“paradas facultativas” as estacións e apeadeiros eliminados na liña A CoruñaMonforte-Ponferrada, así como os que aínda estando formalmente en funcionamento
non contemplan esa opción en moitos servizos.

Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP (Sr. Penas) di que o Grupo
Popular neste Concello esta a favor de que o pobo de Parga decida sobre o seu
destino en canto a vía ferroviaria. En canto ao resto das preguntas nesta moción
presentada polo BNG, pensamos que non son competencia deste Concello, se ben,
serían competencia en canto a buscar unha resolución favorable a todo o exposto ou
ben no Parlamento Nacional de España, ou ben no Parlamento Autonómico de
Galicia.
A Sra. Alcaldesa di que entende que a moción pide instar á Xunta que é a que ten as
competencias. Di que este equipo de goberno está encantado con estes servizos
que se propoñen que sería moi importante, que están de acordo.
O voceiro do grupo BNG di que de iso se trata, que os concellos por onde pasa o
tren transmitan á Xunta o que estamos propoñendo aquí para que fagan algo e miren
polo rural.
Na segunda quenda o voceiro do grupo PP (Sr. Penas) di a Xunta fai polo rural pero
que a vía férrea entre Coruña e Lugo é outra cousa, vai haber un tren rápido ata
Ourense, pero non pode haber AVE en todos os lados. Di que estamos ben
comunicados, que hai moitas zonas rurais que teñen un ferrocarril de primeira
división pero non hai empresas nin habitantes suficiente para ter trens mellores. Di
que está a favor de Parga, pero que isto é outra cousa, se pode mandar á Xunta
pero non o van a facer, hai que ser realistas.
A Sra. Alcaldesa di que discrepa en canto a que estamos ben comunicados en canto
a transporte público, xa que buses non hai moitos, fai anos había máis a Coruña e
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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5.- Establecer os mecanismos oportunos para a creación dun ente ferroviario galego,
en exercicio das competencias propias da Autonomía.
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3.- A asimilación tarifaría, así como de axudas, subvencións e bonificacións, en
igualdade de condicións ao transporte colectivo por estrada (Tarxeta Metropolitana
Xunta de Galiza).
4.- Promover unha mellora integral da infraestrutura, incorporando a dupla vía,
mellorando o trazado, eliminando definitivamente os pasos a nivel incluíndo unha
variante na Vila de Parga que non divida o pobo, electrificándoa e aumentando os
sistemas de seguridade. Resultando unha liña mixta viaxeiros-mercadorías
homologada aos estándares actuais europeos.

ACTA DO PLENO

2.- A adecuación de horarios de tres servizos, maña, mediodía e serán, en ambos
sentidos, que faciliten a chegada ás grandes cidades e os transbordos cos servizos
de Longa Distancia.

Concello de Guitiriz
Lugo. Di que hai que pedilo e insistir, pedir un tren con máis regularidade e pedir
máis autobuses á Xunta.
O voceiro do grupo BNG di que non vai comentar o que dixo o voceiro do grupo PP
que parecen insultos.
O voceiro do grupo PP (Sr. Penas) di que é a realidade, que está todo en mans
privadas, que son concesións, se cargaron a Renfe.

Non hai mocións urxentes

C) ROGOS E PREGUNTAS

ROGOS

ACTA DO PLENO

B) ACTIVIDADE DE CONTROL
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Sometido o asunto a votación é aprobado por unanimidade.

1º.- Rogamos se conteste e se tomen as medidas oportunas ao escrito presentado
no Rexistro Xeral deste Concello o día 23 de agosto do ano en curso, co número
3197, referente aos verteduras incontroladas.
2º.- Rogamos se arranxe o sumidoiro que hai na Rúa da Paz en Parga ao carón do
muro da antiga serraría de Santalla.
3º.- rogamos se quite do xardín ou zona verde diante da casa de Loureiro en Parga,
a sinal, que cremos quke se pode poñer ao carón da palleira, non molestando a
ninguén e sendo vista por todos os condutores.
4º.- Rogamos se poña, como xa se pediu noutro pleno deste consistorio, e non se
cumpriu, a instalación dun espello para que os coches que veñen pola estrada dende
os barrios do Carballal, Mende etc. podan ver os coches que veñen pola estrada
dende Becin.
5º.- Rogamos se poñan uns bolardos indicando os pasos de peóns para poder ollar
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Voceiro do grupo PP:

Concello de Guitiriz
as persoas, especialmente aos nenos, e tamén que se poñan as sinais de
advertencia dun paso de peóns ou de cebra aos metros exixidos pola normas que
regulan o trafico.
6º.- Rogamos o arranxo dos bancos ao carón da vía do tren en Guitiriz, están rotos e
son un perigo para os/as nenos/as e maiores.
Voceiro do grupo BNG:

4º.- Rogamos que dende a alcaldía ou o equipo de goberno non se fagan
declaracións como as que se fixeron este verán sobra a auga da traída e que si é
verdade que se analizan as augas, se fagan públicos os resultados a través da
páxina web e nos taboleiros, para que os/as veciños/as podan ver os resultados.
Como xa saberá segue sen resolverse o da auga turbia, estas mostras foron sacada
o día 11 e 12 de setembro, so hai que comparalas cunha auga embotellada para ver
que segue estando en mal estado.
5º.- Por todo o que expoño no anterior rogo, esiximos que tome as medidas que teña
que tomar para arranxar este problema, que dende hai tres anos na época estival,
temos presentes en todas as casas do casco urbano de Guitiriz e Parga.
6º.- Rogámoslle que se limpe o camiño de servizo que hai o longo da estrada da
Xunta que vai dende o Mesón da Cabra ata Momán.
A Sra. Alcaldesa di que as analíticas da auga fanse e son correctas dentro do que
permite sanidade, a auga é potable aínda que sexa desagradable á vista, é un
problema recorrente e estamos falando cos técnicos para resolvelo, é unha das
nosas prioridades.
PREGUNTAS
Voceiro do grupo PP:
1ª.- No anterior Pleno contestounos que tiña pensado arraxar a Rúa do Mercado.
Pódenos dicir en que data aproximadamente?
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3º.- Rogo para que se recolla o lixo das papeleiras máis a miúdo, sobre todo na
época estivais, refírome as que hai polo río e polos Sete Muíños.
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2º.- Este rogo é para que se revise e se arranxe si procede os sistemas de enganche
de algúns aparatos infantís e se arranxe o peche do parque dos sete muíños,
comento isto porque na lexislatura anterior para as obras do novo parque fíxose un
informe de seguridade que poñía o anterior como un desastre e propoñía para o
existente marabillas, pois está para ver, seguimos a ter os mesmos problemas.

ACTA DO PLENO

1º.- Rogo para que dunha vez se arranxe a ponte que hai no camiño público que vai
dende Barreiro ata Montemea, é a terceira vez que o traio o pleno.

Concello de Guitiriz
Sra. Alcaldesa: intentarase antes de finais de ano.
2ª.- Foron a Confederación Hidrográfica Miño Sil a mirar sobre o PXOM?
Sra. Alcaldesa: si, o de sempre, esta pendente da Dirección Xeral de Madrid.
3ª.- Que está a ocorrer coa auga da traída?
Sra. Alcaldesa: xa explicouse.

5ª.- A inversión que se fixo de corenta e pico mil euros no filtro desferrizador non
valeu para nada, non si Sra. Morandeira?
Sra. Alcaldesa: si valeu, este ano non chega aos niveis do ano pasado, axuda pero
non é a solución definitiva.
6ª.- Sabe vostede que hai unha factura de 1.157,99 do Servizo de Custodia de
Cans?

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

Sra. Alcaldesa: economicamente é inviable habería que buscar unha subvención,
non é asumible. Vaise facer unha obra de renovación da circunvalación que podería
axudar a solucionar a problemática, o subvenciona o fondo de compensación
ambiental.

ACTA DO PLENO

4ª.- Non cre vostede que hai que dragar o encoro para limpalo dunha vez por todas,
vendo o que esta a suceder ano tras ano? Recórdolle que o Grupo Popular neste
concello xa o pediu máis dunha vez a anterior alcaldesa.

7ª.- Pódeme dicir cantos cans hai no canceira que está ao carón do Sempa?
Sra. Alcaldesa: onte había dous, están aí pouco tempo.
8ª.- Pódeme dicir quen esta a facer o servizo de madrugadores?
Sra. Alcaldesa: unha empresa.
9ª.- Segue co mesmo horario?
Sra. Alcaldesa: ampliouse o horario de 8 a 9.30 h e de 16 a 19h.
10ª.- Cantas persoas compoñen ese servizo?
Sra. Alcaldesa: en función dos nenos, 1 monitor cada 15 nenos.
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Sra. Alcaldesa: si do convenio para a recollida de cans, están na nave do Sempa ata
que os recollen.

Concello de Guitiriz
Preguntas do Pleno anterior:
2ª. Vivenda escola de Becín.
Sra. Alcaldesa: esta ocupada pola mesma familia, renovouse. Paga os recibos da
luz.
10ª. Análisis de auga.
Sra. Alcaldesa: están dentro da normalidade, pode darse copia.

Sra. Alcaldesa: o contesto no seguinte Pleno ou maña se ven por aquí.
2ª.- Fixo o concello algunha xestión noutras administracións para recuperar a
actividade do balneario de Guitiriz?
Sra. Alcaldesa: estamos en contacto co administrador concursal que dependa da
Administración de Xustiza.
3ª.- Pódenos dicir si se creou algunha nova empresa nestes meses no noso
concello?

ACTA DO PLENO

1ª.- Pódenos dicir cantos usuarios están recibindo o servizo de Axuda no Fogar tanto
de libre concorrencia como por a lei de dependencia?

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

Voceiro do grupo BNG:

4ª.- Fíxose algo dende o concello para recuperar ou normalizar o estado dos puntos
de recollida de plásticos?
Sra. Alcaldesa: estamos intentando solucionalo, hai que concienciar á xente de cómo
facelo.
5ª.- Este ano fixéronse análises na auga do río, porqué non se publican os
resultados?
Sra. Alcaldesa: prohibiuse o baño en Sete Muiños, contéstolle no seguinte Pleno.
6ª.- Estase recollendo a resina dos piñeiros dos Sete Muiños, que se fai con ela,
para onde vai?
Sra. Alcaldesa: Hai un proxecto sobre iso, no seguinte Pleno.
7ª.- Nalgunhas beirarrúas do casco urbano de Guitiriz hai barreiras de protección por
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Sra. Alcaldesa: que eu saiba non.

Concello de Guitiriz
desprendementos en casas ou edificios, vai tomar algunha medida o Concello para
evitar o que está a acontecer cos edificios en mal estado.
Sra. Alcaldesa: as barreiras ponse porque é o que marca a Lei e para que ningué se
lastime, tamén contactamos cos propietarios para que os arranxen.
8ª.- Estanse a recoller os niños de belutinas no Concello, quen os recolle?
Sra. Alcaldesa: o 112, é competencia da Xunta. Se alguén chama e hai
disponibilidade de xente se fai, pero non hai medios, se comunica á Xunta.

Sra. Alcaldesa: o persoal contratado con subvención da Xunta para conducir a
motobomba, actúan en caso de incendio solo.
11ª.- Sra. Alcaldesa, vai recuperar para Guitiriz o Grupo de Emerxencias
Supramunicipais?
Sra. Alcaldesa: non sei, non está tomada a decisión.
12ª.- Chama a atención a calquera veciño/a ou visitante o peche con malla metálica
da finca da casa da Botica, os visitantes non saben que xa leva posto o peche dende
antes das eleccións municipais, os nosos veciños/as si o saben, pero preguntan si e
verdade que se vai construír a residencia e cando vai dar comezo a obra. Que me
pode dicir vostede.
Sra. Alcaldesa: si cando a Xunta emita o informe sectorial que está pendente de
emitir.
Preguntas do Pleno anterior:
1ª. Puntos de carga vehículos electricos.
Sra. Alcaldesa: non hai ningunha actuación, está estudándose.
2ª. Casa Habanera e Casa Barxa.
Sra. Alcaldesa: non hai ningunha partida.
3ª. Augas.
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10ª.- Foron operarios do Concello a apagar o lume de Santa Leocadia?

ACTA DO PLENO

Sra. Alcaldesa: non é competencia do Concello cubrir as emerxencias.

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

9ª.- Come se están a cubrir as emerxencias do concello, hai algunha xente que
forme ou pertenza o grupo de emerxencias local?

Concello de Guitiriz
Sra. Alcaldesa: en Guitiriz non cobrouse un recibo, compensouse así.
4ª. Estudantes.
Sra. Alcaldesa: hai unha partida, estamos redactando as bases para iso.
5ª. Transporte.
Sra. Alcaldesa: Non teño coñecemento dun estudio de viabilidade, a furgoneta fai
dous viaxes mañá e tarde ao centro de día.

8ª. Proxecto compostaxe.
Sra. Alcaldesa: adxudicouse un contrato menor de servizos subvencionado polo
fondo de compensación ambiental da Xunta. O obxectivo é implantar un programa
de compostaxe doméstico para que as familias do Concello xestionen os seus
propios residuos. Esta implantado en 85 fogares.
10ª. Campo de fútbol.

Número: 2019-0013 Data: 11/11/2019

Sra. Alcaldesa: o Pleno das adicacións foi o 24 de xullo polo que aínda non pasaron
nin 100 días para criticalo. O traballo realizado pode verse nos decretos e nas actas
da Xunta de Goberno Local que están publicadas e na atención ao público
permanente aos veciños, pode vir calquera día ao Concello e ver o traballo que se fai

ACTA DO PLENO

7ª. Soldos Corporación.
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Sra. Alcaldesa: non paga nada, so si o utilizan para outros usos lucrativos distintos.

