ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DE 25 DE OUTUBRO DE 2018
No salón de sesións da Casa do Concello de Bergondo, a vinte e cinco de outubro de dous mil dezaoito, sendo as
vinte horas e trinta minutos ten lugar a sesión ordinaria, en primeira convocatoria, do Pleno municipal, presidida
pola alcaldesa-presidenta D.ª Alejandra Pérez Máquez, do grupo municipal socialista, e coa asistencia dos/as
señores/as concelleiros/as seguintes:
Grupo municipal Socialista (PSdG-PSOE):
D. Francisco Javier Santos Maseda
D. José Ramón Lorenzo Carou
D.ª Patricia María Vázquez Figueroa

(FECHA: 14/11/2018)

Grupo municipal de Veciños de Bergondo (VB)
D. Francisco Manuel Fafián Torreiro (voceiro)
D.ª Alicia María Souto Ramos
Grupo municipal do Partido Popular (PP)
D. Yago Lage Caramelo (voceiro)
D. José Angel Vieiro Amor

Escusan a súa asistencia:
D.ª María Begoña Calviño Dorado (PSdG-PSOE)
D.ª María del Loreto Caseiras Arroyo (VB)
Foron asistidos pola interventora municipal, D.ª Laura Gutiérrez Ortiz, e pola secretaria, D.ª Ana M.ª Cacharrón
Castelos.

CVD: WEY6RgKfTMEGCObkl6Wf
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1. APROBACIÓN SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DO DÍA 27 DE SETEMBRO.
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(FECHA: 14/11/2018) , Alejandra Pérez Máquez

Concelleiros non adscritos:
D.ª Antonia María Sanjurjo Seijas
D. Juan Antonio Fariña Pedreira
D. Eloy Babío Veiga

2. MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS. ADOPCIÓN DOS ACORDOS
QUE PROCEDAN
3. PRÓRROGA DO CONTRATO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E
DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO, EXPTE. SV-A-02-2016. ACORDOS QUE PROCEDAN.
4. ADHESIÓN Á AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA. ACORDOS QUE
PROCEDAN.
5. MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE DE REXEITAMENTO AO
PROXECTO DE REAPERTURA DA EXPLOTACIÓN MINEIRA COBRE SAN RAFAEL SL Nº 2946.
ACORDOS QUE PROCEDAN.
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6. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RESPALDO AOS TRABALLADORES E TRABALLADORAS DE
ALCOA, E REXEITAMENTO AO PECHE DA FACTORÍA.
7. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.
8. ASUNTOS URXENTES.
9. ROGOS E PREGUNTAS.
1. APROBACIÓN SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN DO DÍA 27 DE SETEMBRO

(FECHA: 14/11/2018)

Os/as integrantes da Corporación recibiron o borrador da acta correspondente á sesión ordinaria do 27 de
setembro, a través de documento remitido por correo electrónico. De conformidade co disposto no artigo 91.1 do
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais, a Sra. alcaldesa pregúntalles aos/ás concelleiros/as se teñen algunha
observación que formular á dita acta.

2. MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS. ADOPCIÓN DOS
ACORDOS QUE PROCEDAN
Dáse conta da proposta de Alcaldía ditaminada favorablemente por maioría de votos a favor, pola Comisión
Informativa de Asuntos do Pleno en xuntanza do 18 de outubro de 2018, que transcrita literalmente di:
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“Trala constitución da Corporación municipal, que tivo lugar na sesión plenaria do día 13 de xuño de 2015,
procedeuse, entre outros, con carácter preceptivo, a creación dos órganos complementarios, Comisións
informativas permanentes e Comisión especial de contas, de conformidade co establecido especialmente nos
artigos 20 e 116 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL), e 59, 66, 68 e 212 da
Lei 5/1997 do 22 de xullo, da administración local de Galicia (LALGa).
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(FECHA: 14/11/2018) , Alejandra Pérez Máquez

Non formulándose observacións, posta a aprobación a acta da sesión do día 27 de setembro 2018, por unanimidade
de votos a favor (once), apróbase a referida acta.

No pleno extraordinario do 7 de xullo de 2015, o Pleno da Corporación acordou a creación das seguintes
comisións informativas: Comisión Informativa de Asuntos do Pleno; Comisión Informativa Especial de Contas;
Comisión Informativa Especial para o seguimento, estudo e informe do PXOM e Comisión Informativa Especial
para o seguimento e estudo en materia de verquidos medioambientais, con catro compoñentes cada unha (un por
cada grupo político municipal) e con aplicación do sistema do voto ponderado, de conformidade co disposto no
artigo 68.5, en relación co 66.2 da Lei 5/1997, de 22 de xullo de administración local de Galicia.
Con data 26.05.2016, o Pleno municipal aprobou a modificación da composición das Comisión informativas
permanentes, resultando integradas por cinco compoñentes cada unha (un por cada grupo municipal e a
concelleira non adscrita), aplicándose o sistema do voto ponderado.
Visto que con data 27.09.2018, 201899900000968, os concelleiros Juan Antonio Fariña Pedreira e Eloy Babío
Veiga, comunican ao concello que deixan de formar parte do grupo municipal Son de Bergondo-ANOVA, pasando
á condición de concelleiros non adscritos, escrito do que se deu conta no pleno ordinario do 27.09.2018.
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Ao non dispoñer na actualidade de Regulamento orgánico que regule o funcionamento da organización
municipal, propoño ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO. Modificar os acordos adoptados polo Pleno en sesión do 7 de xullo de 2015, e en sesión do 26 de
maio de 2016, resultando que a composición de cada Comisión informativa será de seis membros cada unha, un
por cada grupo municipal e os tres concelleiros non adscritos, aplicándose o sistema do voto ponderado de
conformidade co disposto no artigo 68.5, en relación co 66.2 da Lei 5/1997, de 22 de xullo de administración
local de Galicia, equivalendo o voto de cada un dos seus compoñentes ao número de votos que a seguir se
expresan:

(FECHA: 14/11/2018)

- Un representante do grupo político municipal do PSdeG-PSOE: 5 votos
- Un representante do grupo político municipal do PP: 2 votos
- Un representante do grupo político municipal de VB: 3 votos
- Tres concelleiros non adscritos: 1 voto cada un.
SEGUNDO. Para todo o demais manterase en idénticos termos o acordo adoptado con data de 7 de xullo de
2015.
Non obstante o Pleno da Corporación acordará o que considere oportuno.

A concelleira non adscrita manifesta a súa conformidade coa proposta, e indica que se trata dunha cuestión
lexislativa que ten que ser aplicada.
O Sr. voceiro de VB manifesta que é unha pena que non se convocara nestes últimos anos a Comisión de
verquidos.
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Non suscitándose máis intervencións, sométese o ditame a votación, que tivo o seguinte resultado: grupo
municipal do PSdG-PSOE: catro (4) votos a favor; grupo municipal de Veciños de Bergondo: dous (2) votos a
favor; grupo municipal do Partido Popular: dous (2) votos a favor; concelleiros non adscritos: Sr. Fariña Pedreira:
un (1) voto a favor; Sr. Babío Veiga: un (1) voto a favor; e Sra. Sanjurjo Seijas: un (1) voto a favor. Total once
(11) votos a favor.
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Bergondo, na data indicada na marxe. A Alcaldesa. Alejandra Pérez Máquez”

En consecuencia, pola Sra. alcaldesa declarase aprobado, por unanimidade de votos a favor o ditame que devén
en acordo nos termos antes transcritos.
3. PRÓRROGA DO CONTRATO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E
DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO, EXPTE. SV-A-02-2016. ACORDOS QUE PROCEDAN
Dáse conta da proposta de Alcaldía ditaminada favorablemente por maioría de votos a favor, pola Comisión
Informativa de Asuntos do Pleno en xuntanza do 18 de outubro de 2018, que transcrita literalmente di:
“Visto que o contrato administrativo para a prestación do servizo de actividades culturais e deportivas do
Concello de Bergondo, expte. SV-A-02-2016, do que é adxudicataria a empresa A BILLARADA, SL, remata a súa
vixencia o vindeiro 31 de outubro de 2018.
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Visto o escrito presentado no Concello o día 10.08.2018, con núm. 201890000000914 do rexistro de entrada, por
D. Víctor Manuel Pérez López, en representación da empresa A BILLARDA, SL, polo que solicita a prórroga do
contrato mencionado.
Tendo en conta o informe favorable á concesión da prórroga solicitada, emitido pola traballadora do servizo de
cultura e deportes deste concello, Josefina Maestu Almeida, do día 11.10.2018, e que así mesmo asina a
Concellería delegada de Cultura, Ensino e Deporte.

(FECHA: 14/11/2018)

Considerando o disposto no artigo 303 do RD Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos do sector público (en adiante TRLCSP), de conformidade co establecido na
Cláusula 5.ª do Prego de cláusulas administrativas que rexe esta contratación, aprobado polo Pleno Municipal en
sesión do 26.05.2015, e que a competencia para contratar é do Pleno conforme ao preceptuado na Disposición
adicional segunda do TRLCSP, unha vez examinado o expediente, proponse ao Pleno da Corporación, previo
ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Acordar unha prórroga dun (1) ano do contrato para a prestación do servizo de actividades culturais e
deportivas do Concello de Bergondo, expte. 2016/C004/000003, cuxa adxudicataria é a empresa A BILLARDA,
SL, que contarán a partir do 02.11.2018, de conformidade co establecido na cláusula 5.ª do Prego de cláusulas
administrativas que rexe esta contratación.

Bergondo, na data que figura na marxe. A alcaldesa. Alejandra Pérez Máquez”
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Os portavoces dos grupos políticos, e a concelleira non adscrita, manifestan a súa conformidade coa proposta, xa
que a prórroga viña recollida no contrato inicial e existen informes favorables do servizo correspondente.
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Segundo.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria e convocala para a formalización da prórroga
deste contrato.

Trala correspondente deliberación, e rematadas as intervencións, sométese o ditame a votación, que tivo o seguinte
resultado: grupo municipal do PSdG-PSOE: catro (4) votos a favor; grupo municipal de Veciños de Bergondo:
dous (2) votos a favor; grupo municipal do Partido Popular: dous (2) votos a favor; concelleiros non adscritos: Sr.
Fariña Pedreira: un (1) voto a favor; Sr. Babío Veiga: un (1) voto a favor; e Sra. Sanjurjo Seijas: un (1) voto a
favor. Total once (11) votos a favor.
En consecuencia, pola Sra. alcaldesa declarase aprobado, por unanimidade de votos a favor o ditame que devén
en acordo nos termos antes transcritos.
4. ADHESIÓN Á AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA. ACORDOS QUE
PROCEDAN
Dáse conta da proposta de Alcaldía ditaminada favorablemente por maioría de votos a favor, pola Comisión
Informativa de Asuntos do Pleno en xuntanza do 18 de outubro de 2018, que transcrita literalmente di:
“EXPEDIENTE_ 2018/X998/000043
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Visto o modelo de convenio de adhesión á Axencia de protección da legalidade urbanística, que acompaña a
presente proposta, remitido polo subdirector xeral da APLU, no que se da a posibilidade de adhesión voluntaria
do Concello para a delegación de competencias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento
da legalidade urbanística, previa solicitude municipal a través do correspondente convenio de adhesión que
deberá obter a aprobación do Pleno da corporación e da persoa titular da consellería competente en materia de
urbanismo e ordenación, e que será publicado do Diario Oficial de Galicia.
Visto o informe emitido polo arquitecto municipal o 15.10.2018. Visto o informe conxunto de secretaría e
intervención, por requirir este acordo maioria absoluta segundo o establecido no artigo 47.2.h) da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

(FECHA: 14/11/2018)

Considerando o grupo de goberno a experiencia da Axencia da protección da legalidade urbanística, en materia
de resolución dos complexos expedientes de restauración da devandita legalidade, dotada de medios persoais e
técnicos que fan acadar un algo grado de eficacia na resolución dos mesmos, ademáis de poder contar co seu
asesoramento na súa tramitación, dado que os medios dos que dispón o concello son limitados e necesarios para
todo tipo de tramitacións no eido do urbanismo.
En aplicación do artigo 97 do Regulamento de organización e funcionamento das entidades locais aprobado por
Real Decreto 2568/1986 de 28 novembro, propoño que a Comisión informativa de Asuntos do Pleno ditamine
favorablemente e o pleno, se procede, aprobe a seguinte proposta de ACORDO:

SEGUNDO. Aprobar expresamente a delegación de competencias sinaladas na estipulación segunda do
Convenio nos termos indicados na devandita estipulación.
TERCEIRO. Facultar expresamente á sra. alcaldesa para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente, e para a sinatura do presente convenio de adhesión.
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CUARTO. Para os efectos do previsto na estipulación terceira a) do convenio de adhesión, o número de núcleos
rurais delimitados polo planeamento urbanístico municipal é de trinta e catro (34), co detalle que se recolle no
informe do arquitecto municipal do 15.10.2018:
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PRIMEIRO. Adherirse á Axencia de Protección da legalidade urbanística aprobando o texto do convenio de
adhesión á Axencia protección da legalidade urbanística que acompaña a presente proposta, e que se transcribe
como anexo do presente acordo.

Núcleos Rurais tradicionais
solo delimitado coma urbano : Gandarío, Moruxo, O Pedrido e Costa de Ouces (NR1)
TOTAL DE NÚCLEOS 4
solo delimitado coma non urbanizable :
NR. 2
Mesoiro
NR. 3
O casal de Ouces
NR. 4
Cangas – outeiro
NR. 5
Bergondiño
NR. 6
Reboredo
NR. 7
Fiobre
NR. 8
Montecelo
NR. 9
Mariñán
NR. 10
Campo de Leis
NR. 11
Campo Galán – Casal de agra
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NR. 12
NR. 13
NR. 14
NR. 15
NR. 16
NR 17
NR 18
NR 19
NR 20
NR 21
NR 22
NR 23
NR 24
NR 25
NR 26
NR 27
NR 28
NR 29
s/n
TOTAL DE NÚCLEOS 29

Núcleos Rurais de recente formación
solo delimitado coma urbano : Costa de santa Marta de Babío

(FECHA: 14/11/2018) , Alejandra Pérez Máquez

TOTAL DE NÚCLEOS 01
TOTAL DE NÚCLEOS RURAIS DELIMITADOS POLAS N.S.P.M.

34 Uds.

QUINTO. Dar traslado do presente acordo á Axencia de protección da legalidade urbanística da Xunta de
Galicia para os efectos oportunos.
ANEXO
CONVENIO DE ADHESIÓN Á AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA
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Santiago de Compostela, ... de ....... de dous mil ....
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Ruadalama
Riomaior – Corral da Igrexa
A Campiña
Armuño
Espíritu Santo
Babío
O Casal de Babío
Aldea de arriba
Rois
Peteiro
Pisón
Pedras Brancas
Raxás – Trasdoval
San Vitorio – Vixoi
Vixoi
A Fraga
Outeiro – O Bosque
Casal - Aldea -– Os curros
Sampaio

INTERVEÑEN:
Dunha parte, Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa do Concello de Bergondo, provincia de A Coruña, en representación do Concello, de
conformidade co disposto no artigo 61 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, e no artigo 21 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
E doutra parte, Ángeles Vázquez Mejuto, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, nomeada polo
Decreto 94/2018, do 26 de setembro, no exercicio das atribucións que lle confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas
reguladoras da Xunta e da súa Presidencia.
EXPOÑEN:
Primeiro. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG, en adiante), no seu artigo 10, establece que a Axencia de Protección
da Legalidade Urbanística é un ente público de natureza consorcial, dotado de personalidade xurídica, patrimonio e orzamento propios
e plena autonomía no cumprimento das súas funcións, para o desenvolvemento en común pola Administración autonómica e os
municipios que voluntariamente se integren nela das funcións de inspección, restauración da legalidade e sanción en materia de
urbanismo e o desempeño de cantas outras competencias lle asignan os seus estatutos.
Así mesmo, establece que son membros da Axencia a Administración autonómica e os municipios que, voluntariamente, se integren nela.
A incorporación dos municipios realizarase a través do correspondente convenio de adhesión, que deberá obter a aprobación previa do
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Pleno da Corporación e da persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo e ordenación, e será publicado no Diario
Oficial de Galicia.
Os estatutos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística foron aprobados polo Decreto autonómico 213/2007, do 31 de
outubro, e publicados no Diario Oficial de Galicia núm. 222, do 16 de novembro.
Segundo. O Concello de Bergondo ten atribuídas competencias en materia de disciplina urbanística, en virtude do disposto no artigo 80
da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, no artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, e nos artigos 151 e seguintes da LSG.

(FECHA: 14/11/2018)

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, no seu artigo 10, determina que a Administración local e as demais
Administracións públicas axustarán as súas relacións recíprocas aos deberes de información mutua, colaboración, coordinación e
respecto aos ámbitos competenciais respectivos e que procederá a coordinación das competencias das entidades locais entre si e,
especialmente, coas das restantes Administracións públicas, cando as actividades ou os servizos locais transcendan o interese propio das
correspondentes entidades, incidan ou condicionen relevantemente os das devanditas Administracións ou sexan concorrentes ou
complementarios dos destas.
O texto refundido das disposicións vixentes en materia de réxime local, aprobado polo Decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, no
seu artigo 69, establece que as competencias compartidas ou concorrentes poderán ser exercidas conxuntamente pola Administración do
Estado ou da Comunidade Autónoma e a Local, mediante a constitución de entes instrumentais de carácter público ou privado.
Terceiro. En virtude do establecido no artigo 10 da LSG, a Axencia exercerá as competencias que lle sexan delegadas polos concellos
consorciados.

Cuarto. Este convenio de adhesión obtivo a autorización previa do Pleno da Corporación municipal de Bergondo en sesión ordianria
que tivo lugar o 25 de outubro de 2018, co voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, de
conformidade co disposto no artigo 10 da LSG, e no artigo 215.3 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.
Así mesmo, obtivo a aprobación da persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, do..
de ...de.., de conformidade co disposto no artigo 10 da LSG.
Os intervenientes recoñecen mutua capacidade para o outorgamento do presente convenio de adhesión, de conformidade coas seguintes
ESTIPULACIÓNS:
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Primeira. Incorporación á Axencia
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Neste senso, o artigo 9 dos estatutos da Axencia, aprobados por Decreto autonómico 213/2007, do 31 de outubro, dispón que a adhesión
necesariamente producirá a atribución á Axencia das competencias de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade
urbanística que correspondan ao municipio integrado voluntariamente na Axencia, nos supostos que determine a Lei urbanística
autonómica, segundo se estableza no convenio de adhesión.

O Concello de Bergondo, na provincia de A Coruña, incorpórase e adhírese como membro da Axencia de Protección da Legalidade
Urbanística, asumindo os dereitos e obrigacións que disto derivan, de conformidade co estipulado no presente convenio de adhesión e o
establecido nos estatutos da Axencia, aprobados por Decreto autonómico 213/2007, do 31 de outubro, e na Lei do solo de Galicia.
Segunda. Delegación de competencias
1. O Concello de Bergondo delega na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística o exercicio das competencias municipais de
inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística establecidas nos artigos 151 e seguintes da LSG, en
relación coas obras e usos do solo que se executen sen licenza urbanística ou sen axustarse ás súas condicións, sempre que estean
situadas nalgunha das seguintes clases de solo:
a) solo rústico ou non urbanizable en calquera das súas categorías (artigos 31 e seguintes da LSG e disposición transitoria primeira
da LSG).
b) solo urbanizable ou apto para urbanizar, mentres non sexa aprobado o correspondente planeamento de desenvolvemento (artigo
27 e disposición transitoria primeira da LSG).
c) e núcleos rurais delimitados no planeamento urbanístico municipal (artigo 23 e disposición transitoria primeira da LSG).
A Axencia exercerá efectivamente estas competencias desde o día seguinte ao da publicación do convenio no Diario Oficial de Galicia.
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2. Nesta delegación de competencias non está incluída a reposición da legalidade nin a potestade sancionadora en relación coas obras
completamente rematadas antes da publicación deste convenio, que serán exercidas polo Concello.
3. A resolución dos recursos administrativos interpostos contra os actos ditados pola Axencia, en exercicio de competencias delegadas,
corresponderalle igualmente a Axencia, logo do informe do Concello, que deberá emitirse no prazo máximo dun mes. Transcorrido este,
continuarase coa tramitación do recurso.
4. A delegación de competencias poderá ser revogada en calquera momento polo Pleno da Corporación, coa maioría esixida no artigo
215.3 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia. A revogación será efectiva unha vez comunicada á Dirección da
Axencia e publicada no Diario Oficial de Galicia.
Terceira.- Réxime económico.

(FECHA: 14/11/2018)

1. O réxime económico do presente convenio establecese coas seguintes condicións:
a) o Concello contribuirá ao sostemento da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística cunha achega de 1.700,00 euros (50 euros
por cada núcleo rural delimitado) que será transferida polo Concello á conta xeral da Axencia antes de enviar ao Diario Oficial de
Galicia o anuncio de publicación do convenio.
b) a Axencia transferirá ao concello o 10% do produto das multas coercitivas e sancións, e como máximo, trinta mil euros anuais,
efectivamente recadadas pola Axencia no termo municipal de Bergondo;

Cuarta. Obrigacións asumidas polo Concello
O Concello de Bergondo asume as seguintes obrigacións:
a)prestar a cooperación e asistencia activa que a Axencia lle solicite para o eficaz exercicio das súas competencias;
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b) facilitarlle ao persoal da Axencia o acceso inmediato aos expedientes de planeamento, xestión e disciplina urbanística, así como
canta información, documentación e axuda material precise para o adecuado cumprimento das súas funcións;
c)cando os concellos adheridos remitan denuncias por obras e usos do solo sen licenza ou sen axustarse ás súas determinacións deberán
achegar un informe técnico con contido suficiente para a incoación dos expedientes administrativos que procedan. En todo caso, e como
mínimo, deberán identificarse as persoas responsables da actuación inspeccionada, as obras obxecto de expediente, así como os
incumprimentos da normativa urbanística.
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2. O importe das multas coercitivas e das sancións impostas pola Axencia, en exercicio de competencias delegadas polo concello, serán
ingresadas polos suxeitos obrigados directamente na conta xeral da Axencia. No suposto de que non sexan aboadas en período
voluntario, a Axencia solicitará da Consellería de Facenda o seu cobro pola vía de constrinximento.
Ao finalizar cada exercicio anual, a Axencia transferirá ao Concello unha cantidade equivalente ao 10% dos ingresos percibidos, e como
máximo, trinta mil euros anuais, polas multas coercitivas e sancións recadadas no seu termo municipal.
Este modelo de financiamento será de aplicación ás multas coercitivas e sancións impostas a partir da entrada en vigor do Convenio,
sen afectar ás multas e sancións impostas en períodos anteriores, aínda que se recaden unha vez entre en vigor o Convenio.

d)prestar o auxilio da policía local para facilitar as inspeccións, executar as ordes de precinto de obras e identificar aos responsables de
posibles infraccións;
e) absterse de outorgar licenzas urbanísticas que impliquen a legalización de obras e usos do solo respecto dos que a Axencia ordenase
a súa demolición, cesamento ou restauración da realidade física alterada;
f) emitir informe previo á resolución dos recursos interpostos contra actos ditados pola Axencia en exercicio de competencias delegadas,
no prazo máximo dun mes. Transcorrido o cal continuarase coa tramitación do recurso.
g) contribuír ao sostemento económico da Axencia nos termos establecidos no presente convenio de adhesión;
h) e respectar as estipulacións do presente convenio e o establecido nos estatutos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística,
aprobados por Decreto autonómico 213/2007, do 31 de outubro.
Quinta.- Programa de incorporación
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A incorporación do Concello á Axencia será efectiva desde o día seguinte ao de publicación deste convenio no Diario Oficial de Galicia.
Os expedientes relativos ás obras en execución nas materias que son obxecto de delegación deberán ser remitidos á Axencia de
Protección da Legalidade Urbanística no prazo dun mes desde a data de entrada en vigor deste convenio.
Sexta. Prazo de vixencia do convenio
Este convenio entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o seu prazo de vixencia será
indefinido.
A resolución do presente convenio producirase no suposto de que o Concello de Bergondo perda a condición de membro da Axencia por
calquera da causas que se establecen no artigo 12 dos estatutos da Axencia e cos efectos que o mesmo artigo dispón.
Sétima. Interpretación do convenio
As controversias que puidesen xurdir na interpretación do presente convenio e a súa aplicación serán resoltas polo Consello Executivo
da Axencia, de conformidade co disposto no artigo 10 dos estatutos da Axencia, aprobados por Decreto 213/2007, do 31 de outubro.
E para que así conste, asinan o presente convenio de adhesión, por duplicado exemplar, no lugar e data arriba indicados.
(FECHA: 14/11/2018)

Polo Concello de Bergondo
A alcaldesa
Alejandra Pérez Máquez

Bergondo, na data indicada na marxe.A alcaldesa. Alejandra Pérez Máquez”
A Sra. alcaldesa explica que cren que a adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que depende
da Xunta de Galicia, pode ser positiva para o concello. A APLU xa ten competencias no Solo rústico e na
tramitación de todo expediente. A saturación e o volume de traballo no departamento de Urbanismo é moi
importante, o que fai que as cuestións de inspección por parte da APLU, vaian quedando e non leven toda a
axilidade desexada; por iso optaron por traelo a pleno; así aplicarase nos solos rústico ou non urbanizable en
calquera das súas categorías, solo urbanizable ou apto para urbanizar e nos núcleos rurais delimitados nas NNSS.
Tamén para aproveitar os recursos dun xeito máis eficaz para os veciños. Así mesmo explica que esta delegación
pode ser revocada en calquera momento, se así se vira necesario.

(FECHA: 14/11/2018) , Alejandra Pérez Máquez
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A Sra. Sanjurjo di que entende as limitacións dos concellos pequenos e pensa que este Organismo terá máis
experiencia e mais imparcialidade nos expedientes, e ademais tendo en conta que vai dar prioridade aos concellos
adheridos, considera que este Convenio é necesario.
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Pola Xunta de Galicia
A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Ángeles Vázquez Mejuto

O Sr. voceiro de Veciños de Bergondo indica que de todos modos o concello non se desentenda dos problemas
urbanísticos dos veciños, se lle vai reducir a carga de traballo no departamento de Urbanismo, deberase
replantexar que carga se lles vai dar aos técnicos.
O Sr. concelleiro non adscrito, Juan A. Fariña, manifesta que a clave desta adhesión é a empatía cos veciños que
cumpren coa legalidade, se o concello non ten a capacidade suficiente para abordar as infraccións que se producen
estamos sendo inxustos coa xente que cumpre coa legalidade, pensa que este Convenio vai favorecer ao conxunto
de cidadáns.
Trala correspondente deliberación, e rematadas as intervencións, sométese o ditame a votación, que tivo o seguinte
resultado: grupo municipal do PSdG-PSOE: catro (4) votos a favor; grupo municipal de Veciños de Bergondo:
dous (2) votos a favor; grupo municipal do Partido Popular: dous (2) votos a favor; concelleiros non adscritos: Sr.
Fariña Pedreira: un (1) voto a favor; Sr. Babío Veiga: un (1) voto a favor; e Sra. Sanjurjo Seijas: un (1) voto a
favor. Total once (11) votos a favor, que representan a maioría absoluta do número legal de membros da
Corporación nos termos do artigo 47.2h) da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
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En consecuencia, pola Sra. alcaldesa declarase aprobado, por unanimidade de votos a favor o ditame que devén
en acordo nos termos antes transcritos.
5. MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE DE REXEITAMENTO AO
PROXECTO DE REAPERTURA DA EXPLOTACIÓN MINEIRA COBRE SAN RAFAEL SL Nº 2946.
ACORDOS QUE PROCEDAN
Dáse conta da moción, ditaminada favorablemente por maioría de votos a favor, pola Comisión Informativa de
Asuntos do Pleno en xuntanza 18 de outubro, que transcrita literalmente di:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(FECHA: 14/11/2018)

Sobre o proxecto de explotación da mina de cobre San Rafael sita nos concellos de Touro e o Pino.
O pasado 25 de agosto de 2017, saíu a exposición pública o proxecto de reapertura da explotación da mina para
a extracción de cobre nos concellos de Touro e O Pino, presentado pola empresa Cobre San Rafael S.L.
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Trátase dun proxecto de megaminería a ceo aberto que ocupará unha extensión de 689 Ha iniciais, das cales só o
30% son terreos xa estiveron e están afectados pola explotación anterior, que foi abandonada sen restauración
posterior e que dende o ano 1986 do seu remate segue traendo desastrosas consecuencias nas augas que verten ós
regatos da contorna afluentes do río Ulla e por tanto afectación á Rede Natura 2000 da cunca deste río, a seguna
cunca hidrográfica de Galicia.
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Este novo proxecto pretende seguir explotando os mesmos xacementos abandonados do ano 1986 (nas mesmas
cortas) máis novos xacemento colindantes con éstes, dentro dunha concesión máis ampla, que abarca o concello
de norte a sur nunha extensión de 1827 Ha., inicialmente, xa que segundo proxecta a empresa socia que aporta o
capital, Atalaya Mining, a súa intención é estender a explotación con cortas sucesiva, unha vez teñan iniciado,
ata chegar a 122 km cadrados de extensión:

Esta actividade, por tanto, preténdense desenvolver nos solos que teñen soportado no pasado actividades
potencialmente contaminantes, como así o manifesta o informe emitido polo propio Concello de Touro elaborado
por AMBIOTEC sobre as afectacións do proxecto, en outubro de 2017, onde na súa páxina 5 indica como
“elementos susceptibles de afección os seguintes:
-Infraestructuras ligadas ao consumo de auga do municipio
-Agravamento do problema ambiental de Drenaxe Ácida de Mina
-Poboación e vivendas situadas nas proximidades
-Hábitats naturais e vexetación e fauna asociada
-Elementos naturais da contorna directa e actividades asociadas: Río Ulla
-Elementos do patrimonio cultural
-Centro socioculturais”
Vai a afectar a case 500 Has. de terreos agrícolas e forestais que son a base produtiva de moitas explotacións
agrarias dos núcleos máis próximos á explotación, deixando así sen base territorial moitas explotacións
gandeiras que se verán irremediablemente abocadas ao peche e abandono das terras, e suporía a eliminación de
341 hectareas de masa forestal e 150 hectáreas de cultivos e vexetación natural.
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Xunto as catro cortas existentes vanse a escavar 6 novas cortas que dará lugar a outras tantas zonas mineiras coa
eliminación definitiva do uso destes solos para as actuais e futuras actividades agrogandeiras ou forestais.
Sumar a esta situación, que durante o proceso planeado para 15 anos de actividade, plantexan un traballo de
megaminería intensivo, con funcionamento de maquinaria pesada e actividade as 24 horas do día durante os 365
días do ano, cunha media de 6 voaduras diarias realizadas con entre 9 e 16 toneladas de explosivoscada unha,
4 delas moverán 50.000 metros cúbicos de rocha e 2 moverán 25.000 metros cúbicos, que xerarán movementos
sísmicos no terreo e polvo en suspensión cargado de metáis pesados, o que provocará irremediablemente o
abandono poboacional da zona por facer imposible a vida nestas terras.
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Se se pretende analizar o impacto a nivel demográfico dunha mina destas características en ambos municipios, a
análise idónea pasa por valorar a variación de poboación en dous períodos de tempo homoxéneos, “con mina” e
“sen mina”. E para iso non temos máis que recurrir á historia recente: a concesión mineira que agora se
pretende explotar data de 1958 e estivo activa dende 1972 a 1986.
Nos 20 anos que van de 1970 a 1991, nos que estivo a mina en funcionamento de 1972 a 1986, a perda de
poboación é máis acusada (-29,8% para a comarca de Arzúa, -22,8% para o concello do Pino e -24,5% para o
concello de Touro), que nos seguintes 20 anos, de 1991 a 2011, nos que xa non estaba a mina (-14,6% para a
comarca de Arzúa, -10,2% para O Pino e un -18,8% para Touro).

Polo tanto ambos concellos xa dispuxeron dunha mina de cobre a ceo aberto de características moi semellantes á que se pretende
implantar e as cifras históricas de poboación nesas décadas amósannos a evolución contraria á pretendida: as caídas de poboación
son máis suaves unha vez rematada a actividade mineira.

Esto non afectará solo ós concellos de Touro e O Pino, quen pretenda vivir nun radio de entre 15 -30 km á
redonda, sufrirá directa ou indirectamente as consecuencias da actividade mineira nesta zona, xa que o aire
moverá o polvo en suspensión máis alá da zona exclusivamente mineira e as augas corren río abaixo, a natureza
neste caso non é controlabe nin predecible. E despois de 15 anos de actividade a recuperación será imposible, xa
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que como sucedeu coa anterior mina, quen marcha dunha zona mineira non volta para volver a sufrir as
consecuencias da devastación producida.

(FECHA: 14/11/2018)

Outros impactos sobre a zona que xerarán un grave impacto medioambiental, e a creación de 2 depósitos de
residuos estériles e 4 vertedoiros que ocuparán en total case 300 Ha., (o que equivale a 300 veces o Estadio
Santiago Bernabeu), a moi pouca distancia dos núcleos de poboación de Castelo, San Sadurniño, Arinteiro, Os
Torreis, Tribás e A Goleta, un vertedoiro máis no Monte das Minas, que ocupará unha superficie de 484.000
metros cadrados, case 10 veces o centro comercial As Cancelas de Santiago de Compostela). O depósito de
estériles situado entre Arinteiro e Vieiro será unha enorme balsa de lodos que contará cun muro perimetral de
contención con capacidade para 50 millóns de metros cúbicos de residuos estériles de mina (equivale a unha
sexta parte a capacidade do encoro de Portodemouros), cunha probabilidade de falla moi alta, como ocorrera en
Aznalcollar en 1998.
Plantease no proxecto o desvío do leito dos regos Pucheiros e Burgo, e o gasto arredor de 2.25 hectómetros
cúbicos de auga ao ano, o que suporía 6 veces máis do que os concellos de Touro e O Pino xuntos gastan no
mesmo período, e esto dito nun ano no que ainda no mes de xaneiro estamos sufrindo restriccións de auga en
moitos puntos da nosa terra.
Dentro desta afectación estaría a planta de tratamento de augua potable situada a pé do en Carcacía, no
municipio de 93.000 habitantes dos concellos de , Dodro, Pontecesures, Valga, Catoira, Rianxo, Ribeira, Boiro e
A Pobra do Caramiñal
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Este proxecto ten tamén unha afectación directa ao Camiño de Santiago ó seu paso polo concello de O Pino, a
ton só 1000 metros do Monte das Minas, os peregrinos camiñarán e durmirán nas literas mirando ó monte das
Minas, respirando e soportando o polvo en suspensión fruto das voaduras con explosivos, así como as molestias
acústicas da maquinaria pesada e das explosións, que a actividade realizada durante as 24 horas do día, todos os
días da semana producirá, tendo por tanto un impacto visual, acústico, para a saúde, e tamén económico sobre os
negociós da zona, ¿quén se anima a facer o Camiño por unha zona limitada por unha mina a ceo aberto destas
consecuencias?. Arca que se está consolidando como zona de turismo, ocio e residencial verá tamén como as
consecuencias deste proxecto lle trae abandono e merma de poboación.

Sobre a importancia do sector do mar de Arousa na economía local. O sector primario do mar de Arousa é
estratéxico na economía local, polo emprego directo que xera; mariscadoras a pe, bateeiros, mariñeiros,
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mariscadores a flote, etc. constitúen un amplísimo colectivo que ten o seu medio de vida no mar. Este sector xera
empregos estables, tamén en épocas de crise, en comparación con outras actividades xa que este sector resiste
mellor os vaivéns do ciclo económico, como se veu demostrando nos últimos anos. En cifras, este sector
representa o 1,33% da produción total da economía galega, achega o 33% do valor engadido xerado no conxunto
do sector a nivel galego e dá traballo, directo ou indirecto, a miles de familias. No ano 2016, traballan na ría o
44% das mariscadoras/es a pé, mais do 41% das embarcacións de artes menores e o 68,7% das bateas de
mexillón de Galicia. Nas lonxas arousáns poxáronse 38.329.584 kg de produtos da pesca e do marisqueo que se
traduciron en 91.301.357 euros. E nas augas de Arousa colleitáronse 174.497.538 kg de mexillón (máis 70% do
mexillón producido en Galicia), cun valor de 77.999.843 euros. A frota pesqueira de Arousa está composta por
1.709 buques de pesca e 842 auxiliares de pesca e acuicultura, respectivamente o 38,6% e o 69,9% do total de
Galicia. De feito o sector primario do mar en Arousa é un sector estratéxico na economía dos nosos pobos e vilas
pola riqueza e emprego que induce ademais en diversas actividades en terra: - empresas destinatarias dos nosos
produtos (depuradoras de moluscos, cocedoiros, conserveiras, centros de conxelación e pasteurización,
procesadores, comercializadores) - empresas provedoras de servizos e subministracións (estaleiros, cordoarías,
carpintaría, montaxes e maquinaria) - actividades auxiliares e de apoio, como transportes, centros de
investigación, formación e control do medio mariño, etc. Á importancia económica derivada do sector primario
do mar arousán únese o valor social que adquire nos municipios costeiros, onde irradia beneficios
socioeconómicos entre amplas capas da poboación, converténdose nun importantísimo mecanismo de distribución
e reparto de riqueza no entorno local que incentiva a implantación de actividades e pequenos negocios. Asemade,
este conxunto de actividades do mar teñen un importante valor dende o punto de vista etnográfico e
gastronómico, o que aporta trazos de identidade propia e de diferenciación a través da calidade do local que son
aproveitados por un dos sectores que actualmente presenta un maior desenvolvemento económico, o turismo. Así,
o turismo en Arousa susténtase sobre catro piares: a calidade das augas e dos produtos que saen delas , a
singularidade etnográfica ligada ao mar, a beleza da paisaxe costeira e unha gastronomía que ten como
emblema os produtos do mar locais. Todo elo suma e atrae cada ano a un número maior de turistas que sustentan
un volume crecente de negocios, grandes e pequenos, nas localidades arousáns. Pero todo isto pode verse en risco
se se compromete a calidade das augas da ría; tamén augas arriba as do río Ulla, o máis caudaloso e longo dos
que alimentan a ría de Arousa. Sobre a importancia ambiental do Río Ulla e da ría de Arousa. A riqueza
pesqueira e mariñeira que se resaltou no apartado anterior de exposición de motivos deste documento descansa
sobre a riqueza ambiental existente na ría de Arousa e os ríos que nela desembocan, onde a saúde do río Ulla ten
un papel fundamental, xa que alimenta dun xeito moi importante de sedimentos e nutrintes á ría. Esta riqueza
ambiental está amplamente recoñecida, non so por publicacións científicas, senon pola propia lexislación
ambiental. A ese respecto cabe destacar a declaración de varios Espazos Protexidos, como son:
- O Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (declarado o 1 xullo de 2002, mediante
a lei 15/2002). Este Parque inclúe 4 arquipélagos e o mar que os rodea, entre os que se atopa o de Cortegada, na
desembocadura do río Ulla, e a illa de Sálvora, na zona exterior da ría de Arousa. Este Parque Nacional,
declarouse polas especial riqueza ambiental dos seus fondos mariños e debe velar pola súa conservación.
- A Zona de Especial Conservación Ulla-Deza, (declarado o 31 de marzo de 2014, polo Decreto 37/2014) que
protexe a maior parte do río Ulla ata Rianxo. Dito río ten gran importancia ambiental onde destaca a presenza de
peixes como lamprea e salmón, especies moi sensibles á contaminación das augas.
Así mesmo a ría de Arousa, xa na parte exterior acolle o ZEC Ons-O Grove e o Parque Natural do complexo
dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixan, que ten zona mariña dentro da súa superficie protexida. A ría
de Arousa é unha unidade ecolóxica que non se pode desligar dos ríos que a alimentan, e os 4 espazos protexidos
que esta ría acolle é un bo indicador da inmensa riqueza ambiental que posue e que por lei debe ser amparada.
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A administración debe velar pola conservación dos espazos protexidos da ría de Arousa. A reactivación da mina
de Touro aumentará a drenaxe de contaminantes cara a cunca do Ulla, afectando irremisiblemente á riqueza
ambiental da ría, e consecuentemente á riqueza económica que sustenta.

(FECHA: 14/11/2018)

Por todo isto, os distintos sectores do mar de Arousa teñen solicitado a retirada do proxecto de explotación da
mina de San Rafael de Touro-O Pino. As propias alegacións que publicou a Sociedade Galega de Historia
Natural e a Federación Ecoloxista Galega ao informe deixan constancia das grandes afectación que supón e
solicitan o seu rexeitamento. Son xa varios os concellos os que xa se manifestaron en contra deste proxecto
polas repercusións e afectacións que ten na persoas, na saúde, no medio ambiente, na economía local
especialmente na agricultura a gandeiria e o turismo. Así o fixeron xa 42 concellos: Valga, A Estrada, Arzúa,
Oroso, Padrón,A Coruña, Betanzos, Oleiros, Culleredo, Cambre, Sada, Miño, Ferrol, Narón, Mugardos,
Mazaricos, Vedra, Teo, A Pobra do Caramiñal, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Rianxo, Vila de
Cruces, Ames, Cambados, A Illa de Arousa, Ribeira, Boiro, Catoira, Lalín, Santiso, Santiago de Compostela,
Pontecesures, Ribadumia, Silleda, A Baña, Monterroso, Ordes, Negreira, Val do Dubra, Toques e O Grove.
Tamén se manifestou en contra do proxecto dúas deputacións: Deputación da Coruña e a Deputación de
Pontevedra.
Estamos por tanto ante un proxecto con un impacto ambiental inasumible, un impacto sobre a a saúde
preocupante, un impacto económico negativo e un impacto social e cultural que xera unha forte alarma e
rexeitamento en toda a contorna, de consecuencias negativas incalculabres para as persoas, para a
biodiversidade e para os seus medios de vida futuros.
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FIRMADO POR Ana María Cacharrón Castelos

(FECHA: 14/11/2018) , Alejandra Pérez Máquez

Por todo o anteriormente exposto, dende esta Plataforma Veciñal Mina Touro O Pino Non propoñemos ao
Pleno da Corporación Municipal de Bergondo:
1.-Instar ás Consellerías do Mar, Medio Rural, a de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a de Cultura e
Ordenación Universitaria e á de Economía, Emprego e Industria a emisión de informes negativos tal e como
procede polas las consecuencias negativas descritas e todas as que en alegacións se presentaron polas entidades
e particulares, e así se desestime a autorización administrativa á actualización do proxecto de explotación, plan
de restauración e estudo de impacto ambiental da concesión de explotación San Rafael, nº 2946, ditando así
mesmo unha declaración ambiental desfavorable en virtude dos efectos negativos para o medio ambiente e a
incompatibilidade do proxecto coa debida protección das augas da cunca e da desembocadura do Ulla, dos
espazos naturais deste sistema fluvial, coas captacións de auga potable de numerosos concellos, coa riqueza
pesqueira e marisqueira da ría de Arousa e, en concreto coas áreas de produción de moluscos bivalvos
ESO14PEAEGAL-19, ESO14PEAEGAL-18/02 e ESO1429, de protección do Camiño de Santiago e da actividade
económica estratéxica e fundamental dos concellos de Touro e O Pino baseada na agricultura, a gandeiría, as
industrias agroalimentarias e forestal, o turismo, a hostalería e os servizos.
2.- Instar á Xunta de Galicia para que se promova unha completa restauración da antiga explotación mineira de
Touro, eliminando os focos de contaminación de metais pesados e drenaxe ácida, para como mínimo asegurar que
non se siga comprometendo a calidade ambiental dos afluentes do río Ulla e por tanto da rede Natura 2000, que
verten dos terreos da anterior mina ó río Ulla e de ahí á Ría de Arousa.
PLATAFORMA VECIÑAL MINA TOURO – O PINO NON”
…//…
A concelleira non adscrita e os voceiros do Partido Popular e de Veciños de Bergondo, manifestan o seu apoio á
Plataforma veciñal, pero non lles parece ben a parte que fai referencia á instar a diferentes consellerías a que emita
informes negativos.
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Ademais o Sr. voceiro do PP indica que a Xunta está esperando por eses informes que falan do impacto
medioambiental, entón se decidirá se vai seguir, ou non.
O Sr. concelleiro non adscrito Juan A. Fariña di que evidentemente non se pode forzar a ninguén a que faga
informes negativos, nin positivos; pero seguramente nas alegacións presentadas xa existirán informes cientifícotécnicos que avalarían que os informes finais fosen nun sentido.
Trala correspondente deliberación, e rematadas as intervencións, sométese o ditame a votación, que tivo o seguinte
resultado: grupo municipal do PSdG-PSOE: catro (4) votos a favor; grupo municipal de Veciños de Bergondo:
dúas (2) abstencións; grupo municipal do Partido Popular: dúas (2) abstencións; concelleiros non adscritos: Sr.
Fariña Pedreira: un (1) voto a favor; Sr. Babío Veiga: un (1) voto a favor; e Sra. Sanjurjo Seijas: unha (1)
abstención. Total seis (6) votos a favor e cinco (5) abstencións.

(FECHA: 14/11/2018)

En consecuencia, pola Sra. alcaldesa declarase aprobado, por maioría de votos a favor o ditame que devén en
acordo nos termos antes transcritos.

6. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOIO AOS TRABALLADORES E TRABALLADORAS DE
ALCOA E REXEITAMENTO AO PECHE DA FACTORÍA

CVD: WEY6RgKfTMEGCObkl6Wf
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Os grupos municipais do Concello de Bergondo e concelleiros non adscritos abaixo asinantes, presentan por
unanimidade, para a súa adopción polo Pleno Municipal, a seguinte declaración institucional:

Versión imprimible

FIRMADO POR Ana María Cacharrón Castelos

(FECHA: 14/11/2018) , Alejandra Pérez Máquez

A Sra. alcaldesa manifesta que procede en primeiro lugar ratificar a inclusión na Orde do día do seguinte asunto
incluido na orde do día, xa que non se tratou na Comisión Informativa do pasado 18 de outubro. De conformidade
co disposto nos artigos 82.3 e 97.2 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sométese ao voto do Pleno a
ratificación da inclusión do punto 6 na orde do día; e por unanimidade de votos a favor (11), - catro do grupo
municipal do PSdG-PSOE; dous do grupo municipal de Veciños de Bergondo; dous do grupo municipal do Partido
Popular; un voto do sr. Fariña Pedreira; un voto do sr. Babío Veiga e un voto da sra. Sanjurjo Seijas- o Pleno
ratifica a inclusión do asunto na Orde do día.

“O Pleno do Concello de Bergondo, en representación de todos os seus veciños e veciñas, e en relación co
anuncio da multinacional ALCOA do peche da súa planta na Coruña, acorda:
Primeiro. Amosar o respaldo unánime do Concello de Bergondo aos traballadores e traballadoras da planta de
ALCOA na Coruña e o rexeitamento ao peche da factoría, trasladándolles a eles e as súas familias o apoio e
solidariedade do noso concello, así como a todas as persoas afectadas por este peche, facendo extensivo o seu
respaldo á plantilla da planta de Avilés.
Segundo. Instar ao Goberno do Estado e ao Goberno da Comunidade Autónoma de Galicia para a adopción de
cantas medidas estean ao seu alcance para impedir o peche da devandita planta, en defensa do emprego, e a
retirada do ERE plantexado pola empresa.
Terceiro. Apoiar as mobilizacións que convoquen os traballadores da planta.
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Cuarto. Dar traslado do presente acordo aos grupos parlamentarios do Parlamento do Estado e do Parlamento
Galego, aos grupos políticos da Deputación Provincial da Coruña e aos Concellos da Coruña e de Avilés.
Bergondo, 25 de outubro de 2018
O portavoz do grupo municipal de VB
D. Francisco Manuel Fafián Torreiro

O portavoz do grupo municipal do PP
D. Yago Lage Caramelo

A concelleira non adscrita
D.ª Antonia María Sanjurjo Seijas

O concelleiro non adscrito
Juan Antonio Fariña Pedreira

O concelleiro non adscrito
Eloy Babío Veiga”

(FECHA: 14/11/2018)

O Pleno do Concello de Bergondo, por unanimidade de votos a favor -grupo municipal do PSdG-PSOE: catro (4)
votos a favor; grupo municipal de Veciños de Bergondo: dous (2) votos a favor; grupo municipal do Partido
Popular: dous (2) votos a favor; concelleiros non adscritos: Sr. Fariña Pedreira: un (1) voto a favor; Sr. Babío
Veiga: un (1) voto a favor; e Sra. Sanjurjo Seijas: un (1) voto a favor-, aproba a declaración institucional transcrita.

7. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

(FECHA: 14/11/2018) , Alejandra Pérez Máquez

A continuación pola Sra. alcaldesa, en cumprimento do previsto no art. 42 do Regulamento de Organización e
Funcionamento das Entidades Locais, aprobado por R.D. 2568/86 de 28 de novembro (ROF), dáse conta á
Corporación dos Decretos e Resolucións ditadas desde o 24 de setembro ao 19 de outubro de 2018, ámbolos dous
incluídos, numerados do ao 963/2018 ao 1081/2018. O Pleno queda enterado.
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8. ASUNTOS URXENTES
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FIRMADO POR Ana María Cacharrón Castelos

O portavoz de grupo municipal do PSOE
Francisco Javier Santos Maseda

A Sra. alcaldesa, no cumprimento do disposto do artigo 46.2.e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e no artigo 91.4 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, pregunta se algún grupo
político desexa someter á consideración do Pleno, por razóns de urxencia, algún asunto non comprendido na Orde
do día que acompañaba á convocatoria e que non teña cabida no punto de Rogos e Preguntas.
Por parte da Alcaldía proponse un asunto urxente, cuxa proposta foi remitida por correo electrónico aos señores/as
concelleiros/as durante a xornada de hoxe, e que por un erro na plataforma informática non foi incluído na Orde do
día do Pleno. Fundaméntase a urxencia no feito de que o atraso en ser aprobado polo Pleno que puidesen causar
prexuízo a aos traballadores ou traballadoras que puideran coller algunha baixa laboral por enfermidade.
De conformidade co disposto nos artigos 51 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se
aproba o texto refundido de disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL), e 91.4 do Real
decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais, debe someterse ao voto do pleno a declaración de urxencia e a procedencia
do seu debate; e por unanimidade de votos a favor (11), - catro (4) votos do grupo municipal do PSdG-PSOE; dous
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(2) do grupo municipal do Partido Popular; dous (2) do grupo municipal de Veciños de Bergondo: e tres (3) dos
concelleiros non adscritos-, o pleno aprecia a xustificación da urxencia e a procedencia do debate da proposta.
8.1. APLICACIÓN DA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINCUAXÉSIMA CUARTA DA LEI 6/2018, DE 3
DE XULLO, DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA O ANO 2018. ACORDOS QUE
PROCEDAN.
Dáse conta da proposta de Alcaldía, que transcrita literalmente di:
“A Disposición Adicional Quincuaxésima cuarta da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos xerais do Estado
para o ano 2018, establece que:

En virtude disto apróbase o Real Decreto 956/2018, de 27 de xullo, polo que se aproba e publica o Acordo
adoptado pola Mesa Xeral de Negociación da Administración Xeral do Estado o 23 de xullo de 2018, en relación
ó réxime retributivo da situación de incapacidade temporal do persoal ó servizo da Administración Xeral do
Estado e Organismos e Entidades Públicas dependentes, facéndose efectivo este complemento retributivo para as
situacións de Incapacidade Temporal para a Administración Xeral do Estado.
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Polo que segundo o establecido na Disposición Final 2ª da Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, os funcionarios públicos da Administación Local, terán a mesma protección social, en extensión e
intensidade, que a que se dispense ós funcionarios públicos da Administración do Estado e estará integrada no
Sistema de Seguridade Social, conténdose dita normativa no Real Decreto citado anteriormente.

Versión imprimible

FIRMADO POR Ana María Cacharrón Castelos

(FECHA: 14/11/2018) , Alejandra Pérez Máquez

(FECHA: 14/11/2018)

“Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el
personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad
temporal y en el caso del personal funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con
las siguientes reglas:
Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y al personal estatutario y
laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que,
sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien
de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal (…)”

Con respecto ó persoal laboral, como materia obxecto de negociación colectiva, é preciso realizar este proceso
para poder adoptar esta medida retributiva en situación de incapacidade temporal, negociación materializada no
acordo adoptado na Mesa xeral de Negociación do día 19 de outubro de 2018.
Polo anteriormente exposto, PROPOÑO ó Pleno da Corporación a adopción do presente acordo:
PRIMEIRO.- Aplicar o establecido no Real Decreto 956/2018, de 27 de xullo, con respecto ó complemento
retributivo desde o primeiro día de incapacidade temporal ou licenza por enfermidade, que sumado á prestación
do Réxime Xeral da Seguridade Social, alcanzará ata un máximo do cen por cen das súas retribucións ordinarias
do mes de inicio da incapacidade temporal, para a súa aplicación ó persoal funcionario do Concello de Bergondo
desde o 31 de xullo de 2018.
SEGUNDO.- Aprobar para o persoal estatutario e laboral do Concello de Bergondo, que o complemento
retributivo desde o primeiro día de incapacidade temporal ou licenza por enfermidade, sumado á prestación do
Réxime Xeral da Seguridade Social, alcance ata un máximo do cen por cen das súas retribucións ordinarias do
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mes de inicio da incapacidade temporal, de aplicación desde a data da aprobación do presente acordo polo Pleno
da Corporación.
TERCEIRO.- Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia.
O Pleno decidirá o que estime máis conveniente.”

Trala correspondente deliberación, e rematadas as intervencións, sométese a moción a votación, que tivo o
seguinte resultado: grupo municipal do PSdG-PSOE: catro (4) votos a favor; grupo municipal de Veciños de
Bergondo: dous (2) votos a favor; grupo municipal do Partido Popular: dous (2) votos a favor; concelleiros non
adscritos: Sr. Fariña Pedreira: un (1) voto a favor; Sr. Babío Veiga: un (1) voto a favor; e Sra. Sanjurjo Seijas: un
(1) voto a favor. Total once (11) votos a favor.
(FECHA: 14/11/2018)

En consecuencia, pola Sra. alcaldesa declarase aprobada, por unanimidade de votos a favor a moción que
devén en acordo nos termos antes transcritos.

9. ROGOS E PREGUNTAS
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Os rogos e preguntas presentadas polo Grupo de Veciños de Bergondo a través da Sede Electrónica do Concello, o
día 24 de outubro, ás 21:06 horas, núm. Entrada: 201890000001268, serán contestada no vindeiro pleno, segundo
recolle o artigo 97 do ROF, foron as seguintes:
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FIRMADO POR Ana María Cacharrón Castelos

(FECHA: 14/11/2018) , Alejandra Pérez Máquez

A continuación pola Sra. alcaldesa ábrese a quenda de intervencións para a os rogos e preguntas. En primeiro lugar
contesta as presentadas por escrito no anterior pleno de 27 de setembro de 2018, que quedaron pendentes, e
corresponden ao grupo de Veciños de Bergondo.

1.- La carretera de Betanzos a Bergondo a su paso por Castro tiene un mantenimiento constante en lo que se
refiere a la limpieza de las aceras y cómaros. Al llegar al límite con Bergondo, debajo de la autopista, desbrozan
el campo a la orilla de la ría pero siempre del lado de Betanzos; al llegar a Bergondo la cuadrilla de
mantenimiento termina los trabajos y a partir de nuestro Concello desde hace más de un año no se mantiene la
vía.
Esta misma semana acaban de limpiar toda la carretera hasta Miodelo, donde ya no siguen ¿A qué se debe este
abandono? ¿Qué hace Usted para que continúen los trabajos en nuestro Concello? ¿Cuándo fue la última vez que
lo pidió a la Xunta?
2.- Llevamos 4 años pidiendo que pode el castaño del lavadero de Fiobre que tapa una farola de la AC-164 justo
a la altura de una curva peligrosa. ¿Podrán hacerlo antes de que termine este año?
3.- Para los presupuestos de 2019 tienen previsto dotar alguna partida económica para el adecentamiento y
dotaciones de las playas del Pedrido y el Regueiro?
4.- ¿Han contratado algún estudio medioambiental sobre la capacidad de la Depuradora de O Regueiro para
conectar el alcantarillado de Moruxo?
5.- Por qué habiendo en nuestro Concello dos gasolineras se está comprando el gasóleo a Cerceda?
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6.- ¿Para el alumbrado navideño va a contratar a la misma empresa que lo lleva haciendo durante los últimos 4
años a pesar de las deficiencias que presentan los adornos luminosos?
7.- En todos los Concellos se organizan campañas de sensibilización y prevención de la Violencia de Género,
como conferencias, dípticos informativos, carteles, reuniones con psicólogos, abogados o el personal del
Consorcio….¿Qué han hecho en este año en relación con este tema y qué tienen previsto hacer el año que viene?
8.- ¿En qué estado se encuentra la tramitación de las obras de saneamiento para la Parroquia de Lubre?.
9.- ¿Qué medidas ha tomado con el gerente de la sociedad “Pazo As Margaridas” por la celebración de la última
boda para la que no tenía ningún permiso?

(FECHA: 14/11/2018)

10.- Hay una vecina que vive en la Urbanización Los Girasoles número 20 a la cual no se le está dando
contestación sobre unos daños ocasionados en su trastero por la entrada de agua ante una avería que originó que
presentara en el año 2016 una reclamación de responsabilidad patrimonial que dio origen al Expediente
2017/X999/64. ¿Por qué no se le ha dado respuesta hasta la fecha? ¿Por qué el Concello no asume su
responsabilidad en los daños

A pegada dixital desta gravación de audío é a seguinte:
D75CFC9495977150C5DCD1B9CB859F09FE13952A797A23413A3E967B0216D6D2
O algoritmo de pegada dixital é SHA-256 e o formato da pegada é a hexadecimal en ASCII (base 16). Pódese
comprobar co arquivo e a ferramenta autofirma.
Non habendo máis asuntos que tratar, a Sra. alcaldesa-presidenta levanta a sesión, sendo as vinte e horas e
cincuenta minutos do expresado día. Autorízase a presente acta coa sinatura da presidenta e da secretaria, que dá
fe.
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A secretaria
Ana M.ª Cacharrón Castelos
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FIRMADO POR Ana María Cacharrón Castelos

(FECHA: 14/11/2018) , Alejandra Pérez Máquez

Esta acta foi gravada con video e audio. Consta no expediente do Tedec 2018/G010/000011 o video está
dispoñible no seguinte enlace: https://youtu.be/J8TUhPn7jZo

V. e pr. A alcaldesa
Alejandra Pérez Máquez
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