CONCELLO DA LARACHA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O DÍA 30 DE NOVEMBRO DO ANO 2017
No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Laracha, sendo as 13 horas e 30 minutos do día
30 de novembro do ano 2017, baixo a Presidencia do sr. Alcalde e coa asistencia dos sres. concelleiros
que se relacionan, reúnese o Pleno da Corporación para celebrar, en primeira convocatoria, sesión
ordinaria convocada para este día.
PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA
CONCELLEIROS
Grupo político municipal P.P.
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BARBEITO
JESÚS SOUTO PENA
RAMIRO BELLO RECOUSO
JOSÉ ALBERTO BLANCO VEIGA
MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ REY
CRISTINA VIEITES CALVO
ADELINA LISTE MONELOS
ANTONIO FRAGA BOLÓN
ANA BELÉN RODRÍGUEZ VILAS
PATRICIA MARÍA BELLO RECOUSO
Grupo político municipal B.N.G.
XOAN MANOEL SANDE MUÑIZ
CAROLINA CASTIÑEIRAS BRANDÓN
Grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE
ELADIO VERDÍA GARCÍA
JUAN CAAMAÑO REGUEIRA
Grupo político municipal Mixto
ANTONIO ANTELO AÑÓN
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Excusa a súa asistencia:
ALBERTO FUENTES PREGO
Asiste como secretaria a da Corporación, Cristina Castro Fuentes, que da fe do acto.
Asiste a Interventora accidental Lucía Barreiro Angeriz
Aberta a sesión e antes de empezar cos puntos do Orde do Día dase lectura á Declaración institucional
para a eliminación da violencia contra as mulleres asinada polos catro portavoces dos grupos municipais
da Corporación. Cópiase o texto
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DÍA INTERNACIONAL PARA A
ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES

O 25 de novembro é o Día Internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres. Son centos de miles as mulleres
que, aínda hoxe, sofren violencia só polo feito de que hai homes que se consideran superiores e intentan demostrar a súa
supremacía utilizando toda clase de violencia.
916 mulleres faleceron en España desde 2003 como consecuencia desta terrible lacra. No que levamos de ano xa son 45 as
mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas –dúas delas en Galicia-, 8 os menores asasinados vítimas da violencia
de xénero e 23 menores quedaron orfos a causa da violencia machista. Hoxe, e todos os días do ano, manifestamos a nosa
condena absoluta ante a violencia de xénero, porque o maltratador non ten cabida na nosa sociedade, e trasladamos o noso
apoio incondicional a todas as vítimas.
Na loita contra a violencia machista en España non partimos de cero porque nas últimas décadas conseguimos importantes
avances. Nese eido somos un país referente na Unión Europea por lexislación aprobada, polos medios destinados, pola
formación dos axentes implicados tanto desde o ámbito da xustiza como dos corpos e forzas de seguridade do estado y polo
nivel de sensibilización que hai na sociedade española en relación a esta cuestión.
O 11 de abril de 2014 España ratificou o Convenio de Estambul, primeiro instrumento de carácter vinculante no ámbito
europeo en materia de violencia contra a muller e de maior alcance para facer fronte a esta grave violación dos dereitos
humanos, establecendo tolerancia cero contra todas as formas de violencia contra a muller que xa son delito: a violencia
física, psicolóxica, sexual, a mutilación xenital feminina, o matrimonio forzado e o acoso.
Aínda que o traballo colectivo feito é inxente, queda moito percorrido por facer. É preciso seguir reforzando
orzamentariamente desde todas as institucións os fondos necesarios para por en prácticas todas as accións e medidas
previstas para erradicar a violencia de xénero, así como para mellorar aínda máis a formación e especialización dos axentes
implicados.
A violencia de xénero é unha cuestión de estado e unha responsabilidade de todos: institucións, partidos políticos,
asociacións e de toda a sociedade. Afortunadamente, así o entenderon todos os partidos políticos desde o comezo da actual
lexislatura, e por iso logrouse que a inmensa maioría da sociedade estea unida en torno ao Pacto contra a Violencia de
Xénero. Os traballos da Subcomisión do Congreso dos Deputados e da Ponencia do Senado serviron como base para
alcanzar a unidade de todos e todas contra a violencia machista.
A sociedade española, desde os partidos políticos, os Concellos, a Federación Española de Municipios y Provincias,
institucións e asociacións que traballan neste ámbito, conseguimos ter unha soa voz que expresa a vontade firme para
erradicar esta terrible realidade.
Por todas estas razóns, e en aras de fortalecer a unidade fronte á violencia machista, os grupos municipais que integran o
Pleno do Concello da Laracha acordan o seguinte:
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1.- Manifestar a nosa adhesión ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, onde se definen os cambios e ferramentas
que debemos desenvolver para erradicar a violencia machista da nosa sociedade canto antes.
2.- Apoiar que o Goberno de España e da Xunta de Galicia realicen as reformas lexislativas necesarias para desenvolver, no
menor tempo posible, as medidas comprendidas no Pacto de Estado.
3.- Redobrar o noso compromiso como Concello para non reducir recursos, servizos e orzamentos para combater a violencia
machista e apoiar ás vítimas.
4.- Recordar a todas as mulleres e menores que foron asasinados pola violencia de xénero e expresar as nosas condolencias
ás súas familias.
5.- Reiterar a tolerancia cero ante calquera acción violenta contra as mulleres e os seus fillos e fillas, independentemente da
súa intensidade. En desigualdade e violencia de xénero non hai graos.

6.- Facer un chamamento a toda a sociedade para que denuncien situacións de violencia de xénero, porque no podemos ser
cómplices dos maltratadores co noso silencio.
7.- Secundar o avance na concreción do Pacto Galego contra a violencia machista acordado por unanimidade polo Pleno do
Parlamento Galego o 25 de xaneiro de 2017, así como a avaliación por parte da Xunta de Galicia do grao de cumprimento
da normativa autonómica en materia de igualdade, con especial atención ao recollido na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega
para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Rematada a lectura a Corporación garda un minuto de silencio polas vítimas de violencia de xénero.
A continuación procédese ao exame dos asuntos comprendidos na
ORDE DO DÍA.
1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS PLENARIAS DE 29.09.2017 E DE 10.11.2017
Antonio Antelo Añón, voceiro do Grupo Mixto alega que non figura como asistente á sesión de 29 de
setembro de 2017.
Non habendo mais alegacións resultan aprobadas as actas das sesión plenarias de 29.09.2017 e
10.11.2017
A Secretaria detecta que debe de ser correxida igualmente a ausencia de Alberto Fuentes Prego
2º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA( DA 2017/G003/007992017/G003/0001071)
Non se producen intervencións
3º.- DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA RELATIVA A APROBACIÓN DA
BONIFICACIÓN DA COUTA DO ICIO A FAVOR DA CONSELLERÍA DE SANIDADE
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SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
A secretaria da lectura ao ditame da Comisión, que se copia:
A Comisión Informativa de Facenda celebrada o día 24 de novembro de 2017 ditaminou
favorablemente o seguinte:
A Ordenanza Fiscal número 17, reguladora do i mposto sobre construcións, instalacións e obras,
recolle no artigo 6° a posibilidade de conceder bonificacións na cota de dito imposto a aquelas
construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal
por concorrer circunstancias sociais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego. Tal declaración,

así como o outorgamento da bonificación, corresponde ao Pleno do Concello, previa solicitude do
interesado.
A Dirección Xeral de Recursos Económicos do SERVIZ0 GALEGO DE SAÚDE, da Consellería de
Sanidade presenta o día 19.09.2017, solicitude de bonificación da cota do imposto de construcións,
instalacións e obras.
Visto o informe da arquitecta técnica municipal, as obras cumpren coas c ondicións detalladas no
artigo 6° da ordenanza para ser susceptibles de declaración de especial interese ou utilidade
municipal, así como para obter a correspondente bonificación fiscal.
Tendo en conta todo o exposto, de conformidade co establecido do artigo 103.2 a) do Texto Refundido
da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 6° da Ordenanza Fiscal número 17 do Concello da
Laracha, proponse ao Pleno, previo ditame da Comisión Informativa Permanente de Asuntos
Económicos, Facenda e Especial de Contas, o seguinte acordo:
Aprobar a declaración de especial interese ou utilidade municipal por ser unha obra promovida por
unha administración pública para implantación de servizos públicos de interese comunitario, así como a
bonificación do Imposto sobre construcións, instalacións e obras na porcentaxe do 95 % conforme ao
estipulado no artigo 6° da Ordenanza Fiscal número 17, reguladora do imposto sobre construcións,
instalacións e obras..
A Laracha, 24 de novembro de 2017
Non hai intervencións resultando aprobado por unanimidade.
4º.- DACIÓN DE CONTA DO PERÍODO MEDIO DE PAGO E PERÍODO LEGAL DE PAGO NO
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017
Explica o alcalde os datos do período medio de pago conforme ao informe da Interventora municipal de
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4 de outubro de 2017
5º.- MOCIÓNS DE URXENCIA
1º.- MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PRESENTADA POR
REXISTRO DE ENTRADA NAS OFICINAS XERAIS O 28.11.2017 CO Nº 6728
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Da lectura á moción o voceiro socialista Eladio Verdía García coa seguinte proposta de acordos:

Rematada a lectura por parte do concelleiro Eladio verdía intervén o alcalde e di que apoian a urxencia da moción
porque A Laracha tamén é rural. Vótase a urxencia e resulta aprobada por unanimidade.
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O concelleiro Ramón Barbeito, voceiro do grupo municipal do PP da lectura a unha enmenda respecto das medidas
da Xunta contra os lumes. Cópiase
MEDIDAS PROPOSTAS NO PARLAMENTO O 7/11/2017
A. NO EIDO DA PREVENCIÓN
1. Acordo coa Administración local para incentivar economicamente a limpeza dos montes
2. Proposta á FEGAMP dunha fórmula para garantir que o 100% dos concellos rurais que
non teñen parque de bombeiros propio conten con brigadas forestais cofinanciadas pola
Xunta e, deste xeito, que se pase dos 195 concellos acollidos a esta fórmula a 300.
3. Plan Aprol Rural (2018), dotado con 7 millóns de euros, para que os concellos poidan
contratar persoal dedicado á silvicultura e á limpeza dos montes
4. Novo Mapa de Emerxencias que incorpore e coordine no mando único a comarcalización
dos parques de bombeiros, os Grupos de Emerxencia Supramunicipal e ferramentas de
comunicación
5. Incrementar a seguridade xurídica dos concellos para facilitarlles a execución
subsidiaria das medidas de prevención no caso das parcelas de titular descoñecido
(medida que figura xa na Lei de Medidas Administrativas e Fiscais), de xeito que poidan
tanto acceder á xestión da biomasa como vender a madeira resultante para resarcirse dos
gastos.
6. Incorporación de xeito cautelar ao Banco de Terras aquelas fincas de propietarios
descoñecidos, falecidos ou ilocalizables mentres se investiga de quen son.
7. Incorporar ao Banco de Terras as fincas abandonadas nos montes veciñais en man
común.
8. Que se poidan mobilizar fincas incorporadas ao Banco de Terras cando haxa demandas
empresariais que se comprometan a darlles a rendibilidade axeitada.
9. Establecer faixas de protección arredor das subestacións eléctricas e estacións de
telecomunicacións.
10. Obrigar á xestión da biomasa nas vivendas illadas en solo rústico.
11. Ampliar as limitación nas faixas secundarias.
12. Endurecemento dos requisitos para a plantación de piñeiros e eucaliptos entre os 30 e
50 metros de núcleos, ampliando a 10 metros o espazo entre exemplares.
13. Creación de campañas de difusión das responsabilidades e obrigas que se teñen como
propietario.
14. Educación e sensibilización das xeracións máis novas durante a ensinanza obrigatoria.
B. NO EIDO DA ORDENACIÓN
15. Revisión do Plan Forestal de Galicia co Consello Forestal e sometemento deste ás
achegas de todos os Grupos parlamentarios na Cámara.
16. Impulso dos plans de ordenación a nivel distrito, para orientar o crecemento forestal
dos montes, dando prioridade aos dos distritos das provincias de Pontevedra e Ourense.
17. Impulsar con 4 millóns de euros a ordenación a un terceiro nivel, o dos propietarios ou
asociacións. Así montes e terreos forestais terán que dispoñer en 2020 dun instrumento de
ordenación ou xestión forestal para autorizar os aproveitamentos.
18. Plan de actuacións de mellora das zonas de pastoreo extensivo nas provincias de
Pontevedra e Ourense (anunciado no DEA 17, e dotado con 1,3 millóns de euros)

19. Fomento da reestruturación parcelaria
20. Afondar na simplificación administrativa
21. Apertura dunha plataforma tecnolóxica no portal da Xunta que permita saber, vía
xeolocalización, se un monte forma parte de espazos suxeitos a réximes de protección,
para permitir aos operadores económicos unha planificación da xestión forestal
respectuosa.
C. NO EIDO DA DINAMIZACIÓN
22. Intensificar o papel da Axencia Galega da Industria Forestal para fomentar as pemes,
facer o sector máis competitivo e fomentar o emprego de calidade.
23. Posta en marcha dun Programa Mixto para tratamentos silvícolas e xestión de biomasa
(2018) que combine formación e emprego.
24. Modificación do Decreto das Sociedades de Fomento Forestal para facilitar a entrada
de novos investidores
25. Novas rebaixas fiscais (IRPF e Patrimonio) en 2018 para atraer investidores.
D. NA LOITA CONTRA OS INCENDIARIOS
26. Creación de Equipos Forestais de Investigación que apoien o traballo das FCSE
27. Creación dos Equipos de Vixilancia de Incumprimento das medidas da normativa
forestal
28. Creación do Rexistro Administrativo de investigacións en materia de incendios
forestais
29. Creación dunha Rede de vixilancia forestal que, mediante cámaras de videovixilancia,
axude a identificar a actividade incendiaria o máis rápido posible.
30. Campaña de coñecemento do teléfono 085.
Rematada a intervención do voceiro popular Ramón Barbeito intervén o concelleiro nacionalista Xoán …. E di
que eles teñen unha moción moi similar e que por este motivo xa non a van presentar ante o Pleno. Que en todo
caso él considera que a clave é cambiar a política forestal para ir eliminando o eucalipto
Vótase o fondo da moción resultando rexeita por 11 votos en contra do grupo municipal do PP e 5 a favor ( 2 do
PSOE + 2 BNG + 1 Grupo Mixto)
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2º MOCIÓN DE URXENCIA PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PRESENTADA O
DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2017 CO Nº 6730 DE REXISTRO DE ENTRADA PARA REGULAR
ADECUADAMENTE A FIGURA DO CONSUMIDOR VULNERABLE DO REAL DECRETO 897/2017
DE 6 DE OUTUBRO
Cópiase a proposta de acordo da moción á que da lectura o concelleiro do PSOE Juan Caamaño

Vótase a urxencia da sesión e resulta aprobada por unanimidade dos asistentes
O voceiro do grupo municipal do partido popular intervén para argumentar ás medidas que foron adoptadas polo
goberno e pola Xunta en relación con esa cuestión.
Cópiase
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A NIVEL NACIONAL
 La nueva regulación del bono social obedece a que el método de financiación del bono social del Gobierno
socialista fue anulado por el Tribunal Supremo.
 El Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del
bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, del que emana el
Real Decreto 897/2017, fueconvalidado en el Congreso con el voto a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, UPN,
Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias (se abstuvieron Compromís, PNV y Partido Democrático
de Cataluña; y votaron en contra Unidos).
 Las directivas europeas que instaban a definir la figura de consumidor vulnerable y adoptar medidas de lucha
contra la pobreza energética son de 2009 y el Gobierno socialista no hizo nada por transponerlas en España.
Lo hizo el Gobierno del PP (Real Decreto Ley 1/2012).
 Acaso están en contra de:
o Los hogares formados por pensionistas y todas las familias numerosas sean considerados
consumidores vulnerables (se les exime del criterio de renta)?
o El descuento pueda llegar al 40% para los consumidores vulnerables severos?
o Evitar el corte de suministro en los casos de consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión
social?
 No saben que son las comercializadoras las que deben asumir la financiación del bono social (por eso no
aparecen en los presupuestos del Estado)
A NIVEL REGIONAL
 La Xunta de Galicia ha demostrado que es una comunidad que se preocupa por el bienestar de las familias y
atender sus necesidades: apoyando a más de 12.000 familias desde 2014 a través del ticket eléctrico social y
las ayudas para evitar los cortes de suministro. El compromiso siempre ha sido y será atender todas las
solicitudes que cumplan con los requisitos.

 Se ha dado un paso más con la previsible aprobación de la ley de medidas de eficiencia energética y garantía
de accesibilidad a la energía eléctrica,
o Porque la Xunta completarán los descuentos fijados a nivel estatal abonando el 50% de la cantidad
del recibo a los consumidores más vulnerables en riesgo de exclusión social, impidiendo así el corte
del suministro eléctrico porque lo transformamos en esencial, y convirtiendo una vez más a Galicia en
comunidad pionera y de referencia en la atención de los que más lo necesitan.
o Hasta ahora el grupo socialista en el Parlamento de Galicia sólo se ha abstenido y convendría que
diesen un paso al frente para apoyar una ley tan trascendental para las familias que más lo necesita.
Rematada a lectura intervén o concelleiro nacionalista Xoán Sande e di que as tarifas eléctricas en España son das
mais caras de Europa e que él considera que a solución pasa por establecer unha política de tarifas diferentes para
Galicia. Por este motivo informa que se vai abster na votación sobre o fondo do asunto.
Intervén o alcalde e di que en todo caso dende o Concello da Laracha haberá todo tipo de axudas necesarias para as
familias que o precisen e que se farán os seguimentos dende Servizos Sociais.
Vótase o fondo da moción resultando rexeitada por 11 votos do PP, a favor 2 do PSOE e 3 abstencións ( 2 do BNG
+ 1 do Grupo Mixto)
3º.- MOCIÓN DE URXENCIA PRESENTADA POLO PSOE O DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2017 NO
REXISTRO DE ENTRADA CO Nº 6729 RELATIVA A INSTAR Á XUNTA A QUE REMATE AS OBRAS
NO CEIP OTERO PEDRAYO
Cópiase a proposta de acordo a que da lectura o voceiro do PSOE

Intervén o alcalde e di que o grupo municipal do PP non vai apoiar a urxencia da moción.
Sométese a votación a urxencia resultando rexeitada por 11 votos en contra, e 5 a favor ( 2 do PSOE, 2 BNG e 1
Grupo Mixto)
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4º.- MOCIÓN DE URXENCIA PRESENTADA POLO BNG QUE TIVO ENTRADA NO REXISTRO DA
CORPORACIÓN O 10 DE NOVEMBRO DE 2017 CO Nº 6430 RELATIVA A DOTACIÓN DE PERSOAL
NO CONSULTORIO MÉDICO DE CAIÓN
O voceiro do BNG da lectura á moción de urxencia coa seguinte proposta de acordo:
O consultorio médico de Caión, cunha dotación de persoal dunha praza de médico de familia e unha de
enfermaría, carece de persoal para realizar xestións de cita previa o todo tipo de trámites administrativos. Na
actualidade, as primeiras citacións para as distintas especialidades xestiónanse directamente nos centros de
atención primaria, de xeito que as veciñas e veciños de Caión cando son derivados polo seu médico de cabeceira
a algunha consulta de especialista teñen que desprazarse ata A Laracha para poder xestionar esa cita. Tamén
para outro tipo de citas como para o servizo de odontoloxía, cando non son capaces de pedir a cita por teléfono
debido á saturación das liñas ou á dificultade que supón a central de chamadas do Sergas, non lles queda máis
remedio que desprazarse á Laracha ou ao Centro de Saúde de Carballo para pedir directamente a cita. O mesmo
pasa coa realización de trámites relacionados coa tarxeta sanitaria e outros trámites administrativos, para os que
igualmente deben desprazarse á Laracha ao carecer no seu consultorio de persoal administrativo.

É por isto que desde o Grupo Municipal do BNG solicitamos da Corporación Municipal en Pleno a adopción do
seguinte ACORDO:
Solicitar ao Servizo Galego de Saúde a dotación dunha praza de PSX (Persoal de Servizos Xerais) para o
consultorio médico de Caión, e a dotación material necesaria para desenvolver os traballos relacionados coa cita
previa e todo tipo de trámites administrativos.
Intervén o alcalde dicindo que o consultorio ten un médico de familia e unha persoa en enfermería. Que son 642
usuarios cando a cuota ordinaria é de 1400 tarxetas por médico. Di o alcalde que son poucos usuarios. Que son 8
persoas ó día.
Vótase a urxencia.
Resulta rexeitada po 11 votos en contra do grupo municipal do PP e 5 a favor ( 2 do PSOE, 2 do BNG e 1 do
Grupo Mixto)
4º.- MOCIÓN DE URXENCIA PRESENTADA POLO BNG O DÍA 20 DE NOVEMBRO DE 2017 POR
REXISTRO DE ENTRADA CO Nº 6568 RELATIVA Á ESTRADA AC-400
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Da lectura o voceiro do BNG á moción plantexada coa seguinte proposta de acordos:
Cada vez máis xente utiliza a estrada AC-400 (a que vai de Cerceda a Culleredo e enlaza coa Terceira Rolda)
para desprazarse á Coruña, como alternativa á peaxe da AG 55 e o intenso tráfico da Comarcal 552. Mais nesta
estrada, que como dicimos ten cada vez máis tráfico, atópanse algúns cruces perigosos con ese sistema de semirotondas utilizado na súa construcción.
En concreto, un cruce bastante perigoso é o que enlaza a AC-400 coa estrada provincial que vai da Laracha á
canteira de Soandres, xusto á altura da canteira. Os que veñen do lado de Culleredo para incorporarse á estrada
da canteira teñen moi pouca visibilidade dos vehículos que se achegan do lado de Cerceda por unha curva moi
próxima, tendo en conta a velocidade á que moitos circulan por esa zona.
É por isto que desde o Grupo Municipal do BNG solicitamos da Corporación Municipal en Pleno a adopción do
seguinte ACORDO:
Instar á Xunta de Galiza á adopción de medidas encamiñadas a mellorar a seguridade da estrada AC-400 no
cruce da mesma coa estrada provincial da Laracha á canteira de Soandres.
Sométse a votación a urxencia resultando aprobada por unanimidade.
O alcalde contesta que a Xunta está elaborando un proxecto para licitar a mellora da estrada.
Sométese a votación o fondo do asunto resultando rexeitada a moción por 11 votos en contra do grupo municipal
do PP e 5 a favor ( 2 do PSOE, 2 do BNG e 1 do Grupo Mixto)
6º.- ROGOS E PREGUNTAS
6.1- ROGO DO PSOE de 28.11.2017
Que por parte desa alcaldía se adopten as medidas oportunas para a implantación do proxecto wimax e asi dar
cobertura a todalas parroquias do noso concello
Esixe o voceiro socialista o 100% de cobertura.
Contéstalle o alcalde que o proxecto que se contratou no seu día era de estudio de implantación, non de execución.

6.2. ROGO DO BNG de 24.11.2017
Que se reserven algunas prazas de aparcamento para o persoal sanitario do centro de saúde da Laracha no seu
entorno inmediato o mais próximas posible e que así sexan sinalizadas de maneira perfectamente visibel
Contéstalle o alcalde que se van manter

CVD: /HOXEnBVdWixrPC9Xcg1
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

6.3. PREGUNTA DO PSOE de 28.11.2017
No pasado pleno ordinario de 29 de setembro presentamos un rogo solicitando a adquisición dunha grúa elevador
para a súa instalación na piscina municipal para mellorar a accesibilidade ó vaso para persoas con
discapacidade e con pouca mobilidade.
Fixeron algún tipo de xestión nestes dous meses para a adquisición deste elemento inmovilizado?
Contéstalle o alcalde que se pediron precios e vanse dotar os créditos para a compra no orzamento de 2018

