CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)

Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516 045
E-mail: correo@boimorto.es
Web: www.concellodeboimorto.es

BORRADOR ACTA
SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN
- SALA SESIÓNS CASA CONSISTORIAL, XOVES 22 DE FEBREIRO DE 2018 No día de hoxe, ás 20:00 horas, baixo a presidencia da alcaldesa, reúnense os concelleiros e
concelleiras que se indican, coa asistencia da secretaria, que subscribe, co obxecto de celebrar,
en primeira convocatoria, Sesión Ordinaria do Pleno da Corporación.
PRESIDE:
MARIA JESUS NOVO GOMEZ
ASISTEN:
PSOE
ANA LEDO FERNANDEZ
SANDRA SANCHEZ IÑIGUEZ
BNG
RAQUEL VAL VAZQUEZ
XOSE LUIS RIVAS CRUZ
PP
LUIS RICO VEREA
ELISARDO MONTERO CASTRO
JESUS ANGEL COSTOYA RUA
ROGELIO SUEIRO CARRO
Non Adscrito
JOSE BALADO CASAL

CVD: AjRXCPgJ9Ud4hl+j0Zz/
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

AUSENCIAS:
PSOE
ABELARDO SEOANE VAZQUEZ
SECRETARIA - INTERVENTORA:
REBECA VAZQUEZ VAZQUEZ

Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que a alcaldesa,
como Presidenta, declara aberta a sesión. Procédese a tratar os asuntos incluídos na
ORDE DO DÍA
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA/S SESIÓN/S ANTERIOR/ES .
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha
obxección á acta da sesión ordinaria realizada en data 26/10/2017.
O concelleiro do BNG D: Xosé Luis Rivas sinala que debería correxirse a súa intervención en
relación ás hectáreas ocupadas por especies pirófitas xa que dixo 35.000 hectáreas en solo
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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agrario. A Presidencia somete a votación ordinaria a súa aprobación con esa rectificación , da que
resulta aprobada por maioría con 9 votos a favor e unha abstención da concelleira do PsdG PSOE
D ª Sandra Sánchez Iñíguez .
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha
obxección á acta da sesión extraordinaria realizada en data 14/11/2017.Non realizada obxección
sométese a acta a aprobación e resulta aprobada por unanimidade con 10 votos a favor de
tódolos Sres./Sras. Concelleiros/as.
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha
obxección á acta da sesión extraordinaria realizada en data 19/12/2017.Non realizada obxección
sométese a acta a aprobación e resulta aprobada por unanimidade con 10 votos a favor de
tódolos Sres./Sras. Concelleiros/as.
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha
obxección á acta da sesión ordinaria realizada en data 28/12/2017.Non realizada obxección
sométese a acta a aprobación e resulta aprobada por unanimidade con 10 votos a favor de
tódolos Sres./Sras. Concelleiros/as.
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha
obxección á acta da sesión extraordinaria realizada en data 31/01/2018.Non realizada obxección
sométese a acta a aprobación e resulta aprobada por maioría absoluta con 8 votos a favor ( 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PP, 2 dos concelleiros do grupo municipal do BNG e 1 do
concelleiro membro non adscrito ) e coas dúas abstencións das dúas concelleiras presentes do
grupo municipal do PsdG_PSOE .
2. RECTIFICACIÓN ACORDO PLENARIO DE 19 DE DECEMBRO DE 2017 EN RELACIÓN CÓ
PLAN UNICO 2018 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL.
Pola Secretaria dase lectura á proposta da Alcaldía relacionada con este punto da orde do día que
a continuación se reproduce literalmente:
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Rectificación acordo plenario de 19 de decembro de 2017 en relación có Plan único 2018 da
Deputación Provincial
Visto acordo plenario adoptado en data 29/12/2017 en relación coa proposta pleno 19 de
decembro de 2017 Plan Ünico 2018 Diputación Provincial de A Coruña.
Vistos escritos de requirimento da Excma Diputación Provincial con rexistros de entrada neste
Concello nº 229, 228,230,231,232 en data 6/2/2017 nos que se require:
228: en relación coa obra de Reforma da calle da Gándara e suministro de mobiliario urbano,
débense rectificar os importes do plan de obra para adecuación cós valores do orzamento, os
planos incompletos deben reflectir unidades de obra do orzamento sobre planos, a unidade de
obra 1.6.1. non é subvencionable no capítulo do orzamento relacionado coas medicións
dalgunhas unidades de obra non están debidamente desagregadas xustificadas o que sumaría
máis do 5% do PEM.
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229: que se soliciten no Plan Complementario investimentos financeiramente sostibles por un
importe mínimo do 20% da suma dos tres tipos de achega solicitanto corrección da suma dos
orzamentos do/s proxecto/s afectados Reforma de viais nos lugares de Saamil , Vilanova Piñeiro
Marco e Vilar e/ ou Reforma dos viais nos lugares de Arosa e Ribeiro .
230: en relación coa obra de Reforma de víais en Saamil Vilanova Piñeiro e outros non e
subvencionable a partida 2.2 do proxecto de obra . ( De conversa telefónica coa sección de plans
provinciais da Diputación indican que non e subvencionable a partida 2.3 correxindo o requerido):
231: en relación coa obra de Reforma de viais en Arosa e Ribeiro non e subvencionable a partida
2.2 do proxecto de execución de obra .( De conversa telefónica coa sección de plans provinciais
da Diputación indican que non e subvencionable a partida 3.3 correxindo o requerido):
232: en relación coa obra de Reforma abastecemento en Sendelle ( campo de fútbol e lugar de
Piñeiro) non coincide o precio de contrata do proxecto entre o indicado en número e letra e non é
subvencionable a partida 2.2.( De conversa telefónica coa sección de plans provinciais da
Diputación indican que non e subvencionable a partida 3.2 correxindo o requerido):
Polo presente rectificando erros do acordo plenario antedito en aplicación do artigo 109.2 da Lei
39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas
propoño que o Pleno municipal adopte o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Atendendo os requerimentos realizados pola Excma. Diputación Provincial e vistos
os proxectos rectificados que constan no expediente redactados polo mesmo técnico , aprobar os
proxectos rectificados e Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 da Deputación Provincial da
Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e
préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se
financian con cargo a ;achega provincial 2018;achega provincial 2017; e préstamo provincial 2018:
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A) Financiamento do pago a provedores:
Capítulo II
Achega provincial 2017 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2018 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores

0

Capítulo VI

0

Total

0

B ) Financiamento de gastos correntes:

Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes 2018
Subtotal gasto corrente

Deputación
165.000,01
165.000,01
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C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración
Reforma de abastecimiento en la parroquia de
Sendelle (Campo de fútbol y lugar de Piñeiro)

Subtotal investimentos achega provincial 2018

49.675,72

ACHEGA PROVINCIAL 2017
(Investimentos “financeiramente sostibles”)
Denominación da obra ou
Grupo de
subministración
programa
“”Reforma de la calle Gándara y
suministro de mobiliario urbano”

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total
210.625,24
0
210.625,24

Subtotal investimentos achega provincial 2017

210.625,24

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración
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Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total
49.675,72
0
49.675,72

Subtotal investimentos préstamo provincial
2018

0

49.675,72

0

210.625,24

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento
Deputación
Concello
total

0

0

0

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 e que se
relacionan nestas táboas.
D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos:
Denominación do proxecto ou prego cuxos honorarios
de redacción se solicitan (achega provincial 2018)

Deputación
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Subtotal redacción proxectos

0

E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios:
Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio
para cuxa achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2018

Subtotal achega municipal 2018

Deputación

0

Denominación do investimento “financeiramente sostible” doutro
Plan, Programa ou Convenio para cuxa achega municipal se solicita
aplicar achega provincial 2017
Denominación
Grupo de
programa

Subtotal achega municipal 2017

Deputación

0

F) Redución de débeda con entidades financeiras:
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Entidade financeira

Número/código do
préstamo

Importe de “préstamo provincial 2018”
aplicado á redución da débeda

Subtotal redución de débeda con entidades
financeiras

G ) Resumo:
Deputación

SUBTOTAIS

Total
0

Achega 2018

0

A- PAGO A PROVEDORES

B- GASTOS CORRENTES

Concello

Achega 2017

Achega 2018

165.000,01

165.000,01
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C- INVESTIMENTOS

D- HONORARIOS REDACCIÓN

Achega 2018

49.675,72

49.675,72

Achega 2017

210.625,24

210.625,24

Préstamo 2018

0

Achega 2018

0

Achega 2018

0

Achega 2017

0

Préstamo 2018

0

E- ACHEGAS MUNICIPAIS

F- REDUCIÓN DÉBEDA

Achega 2018
TOTAL

Achega 2017
Préstamo 2018
TOTAL

425.300,97

425.300,97

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos financeiramente
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións
técnicas:
Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles”
(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial asignado)
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“Reforma de los viales en los lugares de Saamil, Vilanova, Piñeiro,
Marco y Vilar”
“Reforma de los viales en los lugares de Arosa y Ribeiro”

TOTAIS

Grupo
de
program
a

Orzamento

454

90.428,47

454

32.706,29

123.134,76

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos
investimentos ( advirte secretaría da falta de inventario de bens aprobado e da obriga de facelo así como da
falta de acreditación de dita dispoñibilidade declarada polos servizos técnicos ) , e está a tramitar
autorizacións sectoriais necesarias segundo informe técnico.
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4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e execución
das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se produce
efectivamente.
5.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas
para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan.
6.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e
o correspondente expediente.

Boimorto 19 de febreiro de 2018
A Alcaldesa:
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Mª Jesús Novo Gómez”
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Debate:
.A Alcaldesa da unha explicación da necesidade de rectificación do acordo plenario anterior do
POS 2018.
Sen máis intervencións pola Alcaldesa se somete esta proposta a votación e por maioría absoluta
con seis votos a favor ( cinco dos concelleiros do PP, un do membro non adscrito ) con dúas
abstencións das concelleiras do PsDG_PSOE así como dous votos en contra dos concelleiros /as
do grupo municipal do BNG por non ver viable e adecuado o proxecto da Gándara o Pleno
ACORDOU:
PRIMEIRO.- Atendendo os requerimentos realizados pola Excma. Diputación Provincial e vistos
os proxectos rectificados que constan no expediente redactados polo mesmo técnico , aprobar os
proxectos rectificados e Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 da Deputación Provincial da
Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e
préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se
financian con cargo a ;achega provincial 2018;achega provincial 2017; e préstamo provincial 2018:
A) Financiamento do pago a provedores:
Capítulo II
Achega provincial 2017 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2018 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores

0

Capítulo VI

0

Total

0

B ) Financiamento de gastos correntes:
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Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes 2018
Subtotal gasto corrente

Deputación
165.000,01
165.000,01

C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración
Reforma de abastecimiento en la parroquia de
Sendelle (Campo de fútbol y lugar de Piñeiro)

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total
49.675,72
0
49.675,72
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Subtotal investimentos achega provincial 2018

49.675,72

ACHEGA PROVINCIAL 2017
(Investimentos “financeiramente sostibles”)
Denominación da obra ou
Grupo de
subministración
programa
“”Reforma de la calle Gándara y
suministro de mobiliario urbano”

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total
210.625,24
0
210.625,24

Subtotal investimentos achega provincial 2017

210.625,24

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018
Denominación da obra ou subministración

Subtotal investimentos préstamo provincial
2018

0

49.675,72

0

210.625,24

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento
Deputación
Concello
total

0

0

0

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 e que se
relacionan nestas táboas.
D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos:
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Denominación do proxecto ou prego cuxos honorarios
de redacción se solicitan (achega provincial 2018)

Subtotal redacción proxectos

Deputación

0

E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios:
Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio
para cuxa achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2018

Deputación
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Subtotal achega municipal 2018

0

Denominación do investimento “financeiramente sostible” doutro
Plan, Programa ou Convenio para cuxa achega municipal se solicita
aplicar achega provincial 2017
Denominación
Grupo de
programa

Subtotal achega municipal 2017

Deputación

0

F) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira

Número/código do
préstamo

Importe de “préstamo provincial 2018”
aplicado á redución da débeda

Subtotal redución de débeda con entidades
financeiras

G ) Resumo:
Deputación

SUBTOTAIS

CVD: AjRXCPgJ9Ud4hl+j0Zz/
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C- INVESTIMENTOS

D- HONORARIOS REDACCIÓN

0

Achega 2018

0

Achega 2018

165.000,01

165.000,01

Achega 2018

49.675,72

49.675,72

Achega 2017

210.625,24

210.625,24

Préstamo 2018

0

Achega 2018

0

Achega 2018

0

Achega 2017

0

Préstamo 2018

0

E- ACHEGAS MUNICIPAIS

F- REDUCIÓN DÉBEDA

Total

Achega 2017
A- PAGO A PROVEDORES

B- GASTOS CORRENTES

Concello
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Achega 2018
TOTAL

Achega 2017
Préstamo 2018
TOTAL

425.300,97

425.300,97

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes
proxectos ou pregos de prescricións técnicas:
Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles”
(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial asignado)

“Reforma de los viales en los lugares de Saamil, Vilanova, Piñeiro,
Marco y Vilar”
“Reforma de los viales en los lugares de Arosa y Ribeiro”
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TOTAIS

Grupo
de
program
a

Orzamento

454

90.428,47

454

32.706,29

123.134,76

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a
execución dos investimentos ( advirte secretaría da falta de inventario de bens aprobado e
da obriga de facelo así como da falta de acreditación de dita dispoñibilidade declarada
polos servizos técnicos ) , e está a tramitar autorizacións sectoriais necesarias segundo
informe técnico.
4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se
entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.
5.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste
Plan.
6.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia
Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se
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acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social.
7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente.

exp. 2018/G006/0000

3.- DACIÓN DE CONTA DECRETOS SESIÓN ORDINARIA PLENARIA DE FEBREIRO 2018
De conformidade co disposto no artigo 42 do RD 2568/1986 de 28 de novembro polo que se
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais ,
dase conta aos concelleiros das Resolucións da Alcaldía Presidencia ditadas entre os días
19/12/2017 ata 19/02/2018 números 521 ( 2017) a 59 (2018).
Pregunta a Alcaldía en aplicación do artigo 91.4 do ROF RD 2568/1986 de 28 de novembro se
algún grupo político desexa someter a consideración do Pleno, por razóns de urxencia, algún
asunto non comprendido na orde do día que acompañou á convocatoria e que non teña cabida no
punto de regos e preguntas. Polo concelleiro do BNG D. Xosé Luis Rivas exponse que presentou
en rexistro de entrada moción escrita o 21/02/2018 con nº rexistro 339 que non se recolle na orde
do día e defende o seu tratamento e votación en que sería actualmente o momento para facer
plantacións de castiñeiros e aproveitar o nicho de mercado neste producto como saída de
producto que pode ser exportado .
A Alcaldesa manifesta que en nome do seu grupo municipal non se a urgencia desta moción , que
a Xunta xa subvenciona plantacións de castiñeiros .
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O concelleiro critica que a Alcaldesa se opoña a unha medida que e unha saída para o Concello e
mellor que o eucalipto, e pide que conste na acta dita oposición e que se xulgue o texto dunha
moción e resolución sen permitir expoñelo.
Votada a urxencia da moción esta non prospera xa que hai 6 votos en contra que son 5 dos
concelleiros do grupo municipal do PP e 1 do membro non adscrito maioría que supera os votos a
favor total de 4 ( dous dos concelleiros do BNG e dous dos concelleiros do grupo municipal do
PsdG-PSOE ):

4.- ROGOS E PREGUNTAS

A Alcaldesa dalle a palabra ó concelleiro D. Xosé Luis Rivas que fai os seguintes rogos e
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preguntas :
1.- Roga que se fagan as charlas sobre usos lodos das depuradoras que se reclamaron neste
pleno. Resposta a Alcaldesa que o técnico Fernando dará unha charla os veciños.
2.- Roga a suscripción o único diario integro en galego que vai ser editado .Resposta a Alcaldesa
que se valorará.
3.- Pregunta pola furgoneta da residencia , en relación có cambio de motor por un de segunda
mao pregunta se hai garantía e factura e se vai facer algo con dita furgoneta.
Resposta a Alcaldesa que está amañada e con embrague novo e motor que poden mirar a
factura.
Reclama o concelleiro do BNG a garantía de ditas pezas.
4.- Pregunta o concelleiro como se prestou o camión de lixo para recollida de lixo en Arzúa de
palabra ou como.Resposta a Alcaldesa que autorizou ela telefonicamente o préstamo do camión .
5.- En relación có Festival de la luz roga que non se publicite que nos dan cartos e que non se
xestione tan mal , no sentido de que nos van dar cartos en volta do que lles damos.Resposta a
Alcaldesa que ela agradece que se acorden de Boimorto.
6.- Pregunta se pode chantaxearse ó Concello de Boimorto pactando a Alcaldesa con Farruco
cando se pagarán os traballadores, dependendo do pago da subvención do Concello . Pregunta
tamén se os voluntarios tiveron seguridade social ou estiveron vendidos.
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Resposta a Alcaldesa que dende o venres do festival son voluntarios non dependen do Concello ,
que ela non ten ningún acordo nin sabe se hai altas ou non na seguridade social.
7.- Roga do bacheo en Bertomil que lle diga quen o fixo se foi fai pouco que é unha chapuza pide
que se meta nun POS . Resposta a Alcaldesa que xa está metido con Romelas que non fixo dito
bacheo.
8.- Pregunta a que partida foi o gasto en paraguas para veciños e comida dos maiores
.A Alcaldesa pregunta á secretaría inteventora que di que a partida e 920.22799 gastos
subministro. Di a Alcaldesa que non entende o escándalo . O concelleiro di que son gastos
ilegais . Resposta a Alcaldesa que nos Concellos do BNG tamén se fan , e neste concello en anos
anteriores sen problemas .A Alcaldesa aclara que a noticia no facebook do BNG de que se
compraron 3.000 paraguas e falsa.
9.- Pregunta se hai no Concello normativa ou instrución sobre franxas seguridade contra
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incendios.Resposta a Alcaldesa que en contacto có forestal que informa e pon carteles se informa
á xente.Pregunta o concelleiro se informan ó distrito se se actúa no distrito no concello , resposta
a Alcaldesa que non sabe .
10.- Pide que se aclare a obra do Centro social de Arceo xa que alí non se fixo case nada do que
se pagou , di que a obra non se ve como consecuencia da necesidade de pagar fidelidades .
Resposta a Alcaldesa que a Asociación de veciños pediu dita obra xa que o local non tiña nin
chao, tiña humidades, di que foi contratada que pode ver o expediente e que consta certificado de
que foi a obra ben feita .
O concelleiro roga ir a vela.
Resposta a Alcaldesa que sin problema que lle deixa a chave e que mire o que queira.
11.- Pregunta o concelleiro se vai sacar a praza de auxiliar.
Resposta

a

Alcaldesa

que

si

esa

praza

e

tamén

a

de

peón

de

lixo.

A Alcaldesa dalle a palabra á concelleira do grupo municipal do PsdG-PSOE Dª Sandra Sánchez
Iñíguez que fai os seguintes rogos e preguntas:
1.- Pregunta polo estado da demanda de senda peatonal e saneamento no Pedral.
Resposta a Alcaldesa que está xa aburrida de reclamar dita senda, que a diputada Gorettí dixo
que falaría có Presidente da Diputación, que veu o diputado Alcalde de Dumbría para ver
amoxonamento e viron a necesidade de cesións.
En relación ó Saneamento do Pedral respota a Alcaldesa que na Xunta comprometéronse a
redactar o proxecto.
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A Alcaldesa dalle a palabra á concelleira do grupo municipal do BNG DªRaquel Val Vazquez que
fai os seguintes rogos e preguntas:
1.- Roga que se poña freo a deixadez no mantemento de estradas, farolas, mesmo fronte o
Concello neste cruce e na farmacia.
Resposta a Alcaldesa que hai vías titularidade da Deputación que son competencia desa
administración.
2.- Pregunta se hai previsións de charlas informativas para loita contra as vespas velutinas.
Resposta a Alcaldesa que están previstas charlas en Magreco e tamén no Boletín informan ós
veciños.
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3.- Pregunta a concelleira a causa de que sendo o persoal da residencia non fixo non se presente
para formar parte de nova bolsa.Tamén en relación coa Residencia pregunta cando se apertura a
nova ampliación e que se vai facer coa reduzón prazas do centro de día. Pregunta se teñen
pensado privatizar a praza de pinche .
Resposta a Alcaldesa que o personal non e indefinido non fixo ata sentenza xudicial e que non se
presente á nova Bolsa e por vontade propia . Informa de bolsas xa caducadas e da necesidade de
formación dunha nova bolsa para cobertura de baixas, ....
En relación coa apertura da ampliación informa que xa está rematada e pasou inspección da
Xunta e puxo problemas pedindo aclaración de planos anteriores . Sobre prazas do centro de día
quedan autorizadas 15 ata nova sala máis hai xente do centro de día que pasou ou pasará a
residencia .
En relación có pinche de cociña di que non e verdade que se queira privatizar , e necesario prego
novo para licitar o servizo de alimentación e por iso se propuxo que dito persoal pasase á
empresa adxudicataria e puidese mellorar laboralmente na súa categoría por subrogación .
A concelleira Raquel Val roga que non se esixan traballos que non lles corresponden , todo po
r

facer

mal

as

bases

das

bolsas

de

emprego.

Ás 20:43 horas non hai máis asuntos que tratar. Por orde da Presidencia, levántase a sesión, da
que se estende a presente acta, da que eu, secretaria, dou fe.
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Boimorto, xoves 22 de febreiro de 2018
A alcaldesa,

A secretaria,

MARIA JESUS NOVO GOMEZ

Rebeca Vázquez Vazquez
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