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

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación da acta da sesión anterior de 03.05.2018
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

O Concello Pleno, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda aprobar a Acta da
Sesión anterior realizada o día 3 de maio de 2018.

Expediente 1737/2018. Aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercizo
2018.
Favorable

Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 11,
En contra: 9,
Abstencións: 1,
Ausentes: 0
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Incidencias:
Cando son as 20:04 horas incorpóranse ao Salón de Sesións as concelleiras Sras. Cordeiro
Magdaleno e Giráldez Santos.
Dáse conta do dictame favorable emitido pola Comisión Informativa Única realizada o dia
25.05.2018.
Así mesmo a Presidencia dá conta da moción da Proposta da Alcaldía do dia 23.05.2018, relativa
á aprobación definitiva do orzamento municipal para o exercizo 2018, que é como segue:
“Formado o Orzamento Xeral deste Concello correspondente ao exercizo económico 2018, así
como as súas Bases de Execución e o Cadro de Persoal comprensiva de todos os postos de
traballo, de conformidade co disposto nos artigos 168 e 169 do Texto Refundido da Lei
Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e
o artigo 18 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do
Título VI da Lei 39/1988.
Visto que o anuncio de aprobación inicial do Orzamento foi publicado no BOPPO núm. 79 de
data 24.04.2018 e estivo exposto ao público por un período de quince días hábiles.
Visto que dentro do período de exposición pública foron presentadas dúas alegacións e unha
emenda por Pío Millán Blanco en representación do grupo municipal do Partido Popular e tres
emendas por José Enrique Sotelo Villar en representación do grupo municipal do Partido
Popular, segundo constan no expediente.
Visto o informe do Interventor municipal de alegacións ao orzamento, de data 23 de maio de
2018
PROPOÑO ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Desestimar as seguintes emendas e reclamacións:
• Emendas presentadas por Pío Millán Blanco e José Enrique Sotelo Villar, actuando en
representación do grupo municipal do Partido Popular de Cangas sobre cambio de aplicacións,
por tratarse dunha cuestión de oportunidade política que o equipo de goberno considera
improcedente.
• Reclamación presentada por Pío Millán Blanco, actuando en representación do grupo
municipal do Partido Popular de Cangas presentada por establecerse unha previsión de
ingresos na partida correspondente ao Imposto de vehículos de tracción mecánica superior ao
Padrón aprobado para o ano 2018, polos motivos expostos no informe de intervención de 23 de
maio de 2018.
• Reclamación presentada por Pío Millán Blanco, actuando en representación do grupo
municipal do Partido Popular de Cangas presentada por establecerse unha previsión de gastos
na aplicación correspondente a Tratamento de Residuos considerada insuficiente, polos motivos
expostos no informe de intervención de 23 de maio de 2018.
Segundo.- Aprobar definitivamente o Orzamento Xeral deste Concello, para o exercizo
económico 2018, xunto coas súas Bases de Execución, e cuxo resumo por capítulos é o

Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

seguinte:
CAPITULO

PREVISIÓNS INICIAIS
2018

CRÉDITOS INICIAIS 2018

1

6.194.900,00

7.468.088,69

2

330.000,00

4.257.958,81

3

1.363.742,40

157.256,13

4

8.319.165,83

1.260.323,85

5

130.250,00

0,00

TOTAL CORRENTE

16.338.058,23

13.143.627,48

6

0,00

1.094.283,08

7

182.676,48

210.200,00

182.676,48

1.304.483,08

8

3.000,00

30.000,00

9

0,00

2.045.624,15

TOTAL
FINANCEIROS

3.000,00

2.075.624,15

16.523.734,71

16.523.734,71

TOTAL CAPITAL

TOTAL
ORZAMENTO

Terceiro.- Aprobar definitivamente o cadro de persoal, comprensivo de todos os postos de
traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e persoal eventual.
Cuarto.- Publicar o Orzamento xeral do Concello de Cangas para o exercicio económico 2018,
resumido por capítulos así como o cadro de persoal no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra dando cumprimento ao disposto no Texto refundido da Lei reguladora de facendas
locais.
Quinto.- Que o expediente estea a disposición do público a efectos informativos, desde a súa
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aprobación definitiva ata a finalización do exercizo, de acordo co disposto no artigo 169.7 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Esta aprobación poderá ser impugnada perante a xurisdición contencioso-administrativa, cos
requisitos, formalidades e causas sinaladas nos artigos 170 e 171 do Real decreto lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, e na forma e prazos que establecen as normas de dita xurisdición.”
Así mesmo, dáse conta do informe de Intervención do día 23.05.2018, que di:
“
INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO

DATA
DESTINATARIO
REFERENCIA

Alegacións ó Orzamento Xeral do Concello de Cangas para o
exercicio 2018, aprobado inicialmente en sesión ordinaria polo
Pleno da Corporación do día 17 de marzo de 2018
22 de maio de 2018
CONCELLO PLENO
SCM/ 056/18

ANTECEDENTES.Es crito de 14 de m a io de 2018 no que cons ta form ula da reclamación á aprobación
inicial do orzamento por D. Pío Millán Blanco, como Concelleiro da Corporación e en
representación do Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas, relativa ao importe
consignado como previsión de ingresos no concepto 115, Imposto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica
Es crito de 15 de m a io de 2018 no que cons ta form ula da re cla m a ción á a proba ción
inicial do orzamento por D. Pío Millán Blanco, como Concelleiro da Corporación e en
representación do Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas, relativa ao importe
consignado como crédito inicial na aplicación 1623/22799, Recollida de residuos.
Traballos realizados por outras empresas
LEXISLACIÓN E NORMATIVA APLICABLE.1.- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL)
2.- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo I do Título VI da
Lei 39/88, reguladora das facendas locais.(Real Decreto 500/1990)
3.- Orde EHA/3565/2008, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das Entidades Locais.
4.- Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.(LRBRL)
INFORME.O artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL) e o artigo
20.1 do Regulamento Orzamentario (RD 500/1990, do 20 de abril) sinalan que, aprobado
inicialmente o Orzamento Xeral, exponse ó público, previo anuncio no BOP, por 15 días
hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o
Pleno. O Pleno dispón do prazo dun mes para resolvelas.
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Estímase que o escrito de reclamación aos que se fai referencia nos antecedentes do presente
informe se presentan por persoas ou entidades lexitimadas e dentro do prazo establecido.
O artigo 170.2 do TRLRFL determina taxativamente os supostos en que se poderán entablar
reclamacións contra o orzamento, co seguinte tenor literal:
“ Unicamente poderán entablarse reclamacións contra o orzamento:
a) Por non terse axustado a súa elaboración e aprobación ós trámites establecidos nesta Lei.
b) Por omitir o crédito necesario para o cumprimento das obrigas esixibles á entidade local, en
virtude de precepto legal ou de calquera outro título lexítimo.
c) Por ser de manifesta insuficiencia os ingresos en relación ós gastos orzamentarios ou ben
destes respecto as necesidades para as que estea previsto”.
No mesmo senso se pronuncia o artigo 22.2 do RD 500/1990, de 20 de abril.
1.- RECLAMACIÓN PRESENTADA por D. Pío Millán Blanco como Concelleiro da
Corporación e en representación do Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas, relativa
ao importe consignado como previsión de ingresos no concepto 115, Imposto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica
A reclamación presentada é do seguinte tenor literal:
“ A).- Por establecer unha previsión de ingresos na partida correspondente ao Imposto de
vehículos de tracción mecánica superior ao Padrón aprobado para o ano 2018.
Reclamamos que se establece unha contía superior a real, non sendo a previsión de ingresos
un reflexo da realidade de este imposto, tendo en conta que o Padrón aprobado pola
publicación do BOP o día 19/04/2018 é de 1.258.677,05 euros, e a previsión de ingresos por
este concepto se establece en 1.416.000,00 euros.”
Baséase, como se desprende do propio texto da reclamación, no suposto previsto no apartado
2.c) do artigo 170 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Respecto deste motivo de reclamación, a xurisprudencia tivo ocasión de pronunciarse en varias
sentencias, das que, pola súa similitude co presente suposto, se extracta aquí o contido da
Sentencia 3600/2013, do TSX de Castela-León, que nos seus fundamentos xurídicos establece
que, a propósito dun suposto sustancialmente igual que o que motiva a reclamación:
“Siendo necesario que las estimaciones de ingresos se realicen con criterios de prudencia, y por
ello conveniente y recomendable que la cuantía de la previsión esté fundamentada en informes
técnicos, éstos no son preceptivos en el momento de la aprobación del presupuesto. Cuestión
distinta es la consecuencia si no se obtienen los recursos presupuestados y cómo afectan a los
gastos, advirtiéndose en el art. 4.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, General de
Estabilidad Presupuestaria , en su aplicación a las Entidades Locales (RLGEPEL, RD
1.463/2007) que éstas aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos ajustándose al
principio de estabilidad, por lo que cualquier alteración de los presupuestos iniciales o
cualquier variación de la evolución de los ingresos durante el transcurso del ejercicio al que se
refiere el presupuesto se debe someter al cumplimiento de este principio. Ello significa que si
los ingresos efectivos no alcanzasen las cuantías previstas, el Consorcio debe actuar con
inmediatez, obteniendo nuevas fuentes de financiación o reduciendo la ejecución de los gastos
presupuestados, a fin de mantener la estabilidad presupuestaria de forma permanente, medida
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en términos de capacidad de financiación, (…)”
A xurisprudencia, por tanto, diferencia entre o momento de elaboración do orzamento, no que
se permite unha certa marxe de discrecionalidade á hora de estimar as previsións contidas no
mesmo, e que, se ben éstas deben ser realizadas con criterios de prudencia, non resulta menos
certo que será na fase de execución do orzamento o momento idóneo para verificar a
adecuación das previsións á realidade, actuando en consecuencia se éstas non se axustan á
evolución prevista.
No proxecto de orzamento para 2018 do Concello de Cangas existe unha previsión inicial de
ingresos polo concepto de Importo de Vehículos de Tracción Mecánica de 1.416.000,00 euros,
idéntica á contida no orzamento para 2017.
O artigo 162 do Real Decreto lexislativo 2/2004 establece que:
“Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta
y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus
organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente
ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo
capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.”
De acordo co anterior, as previsións de ingresos contidas no orzamento refírense aos dereitos
que se prevea liquidar, isto é, recoñecer, non recadar, pois unha vez liquidado o ingreso (emitida
a liquidación e
determinada a débeda tributaria, neste caso, de xeito que acada as características de líquida e
esixible, o procedemento de recadación da mesma levarase a cabo segundo os trámites do
Regulamento Xeral de Recadación, pasando a formar parte da Tesourería do Concello.
Segundo o anterior, os dereitos que se prevea liquidar son os dereitos, en termos de
contabilidade orzamentaria, que se prevea recoñecer durante o exercicio.
Así as cousas, na liquidación do exercicio 2016, e na liquidación do exercicio 2015, que se
achegan ao expediente, os dereitos recoñecidos polo concepto IVTM foron:
Exercicio 2015. Dereitos Recoñecidos Netos: 1.559.241,39 euros
Exercicio 2016. Dereitos Recoñecidos Netos: 1.497.019,88 euros
Exercicio 2017. Dereitos Recoñecidos Netos: 1.553.002,01 euros
A recadación neta obtida por este concepto que se desprende da liquidación do exercicio 2017,
ascende a un total de 1.471.712,47 euros.
Pode apreciarse que a nivel de recadación efectiva se supera a contía consignada como
previsión inicial . E, en todo caso, de preverse que se producirá unha desviación importante
entre os importes previstos e os efectivamente liquidados, procederá, de acordo co que estima
así mesmo a xurisprudencia, a readaptar as previsións de xeito que se manteña a estabilidade
orzamentaria.
Cómpre reiterar ademais a observación respecto dos criterios de contabilización adoptados no
Concello para os ingresos que se realiza no informe de Intervención á liquidación do exercicio
2017, número 2018-0080, de data 26/04/2018, que obra no expediente da liquidación, e que se
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transcribe a seguir, de onde pode ter orixe a discrepancia plantexada a través da reclamación:
“(...) cómpre ter en conta que por mor da delegación da recadación de recursos no ORAL, o
criterio de contabilización adoptado para os recursos delegados é o de caixa , o que supón que
os dereitos se recoñecen cando se produce a recadación e ingreso.
No presente exercicio detectouse ademais que para os recursos non delegados en voluntaria,
pero sí en executiva, existe un problema á hora de realizar as imputacións das datas de
liquidacións emitidas, ao utilizar ferramentas de xestión diferentes ambas entidades, polo que
non resulta factible realizar a contabilización en base aos números de cargo das liquidacións,
polo que se optou por adoptar tamén o criterio de caixa para a contabilización dos ingresos
procedentes da recadación executiva. Isto provoca que os pendentes de cobro de pechados non
teñan movementos, sendo necesario realizar unha labor de depuración deses saldos. Malia
todo, non afecta significativamente ás magnitudes anuais, en especial ao remanente de
Tesourería, ao producirse a dedución dos saldos de dubidoso cobro. Cómpre ter en conta esta
circunstancia, sen embargo, a efectos da adecuada comprensión dos datos que ofrece a
execución orzamentaria. A efectos do cálculo de estabilidade orzamentaria, a circunstancia non
afecta, pois en termos de contabilidade nacional, tómase en conta a recadación, xa sexa de
exercicio corrente ou de exercicios pechados, non os dereitos recoñecidos.(…)”

2.- RECLAMACIÓN PRESENTADA por D. Pío Millán Blanco como Concelleiro da
Corporación e en representación do Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas, relativa
ao importe consignado como crédito inicial na aplicación 1623/22799, Recollida de residuos.
Traballos realizados por outras empresas
A reclamación presentada é do seguinte tenor literal:
“Por non conter o crédito necesario para o cumprimento das obrigas exixibles á entidade
local, en virtude do precepto legal ou de calquera outro título lexitimo.
No programa do orzamento 1623 denominado Tratamento de Residuos consta o subconcepto
227.99 co nome de Outros Traballos realizados por outras empresas. SOGAMA, o importe de
esta partida está a cero (703.461,81 €); crédito insuficiente para a obriga económica do
Concello de Cangas, baseada nas liquidacións orzamentarias dos últimos anos que superan
os mesmos os 800.000 euros anuais, en concreto; a cifra que aparece na liquidación do
orzamento de 2017 nos dereitos recoñecidos netos é de 805.465,85 euros .”
De acordo co artigo 170.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, poderanse entablar
reclamacións contrao orzamento:
“b) Por omitir o crédito necesario para o cumprimento das obrigas esixibles á entidade local,
en virtude de precepto legal ou de calquera outro título lexítimo.”
De acordo co literal do artigo, o orzamento deberá incluír os créditos necesarios para afronta
as obrigas esixibles á Entidade Local, o que nos sitúa na necesidade de definir o concepto de
obriga esixible no ámbito do Dereito Público. Pola especificidade da materia, entendemos
acaída a definición de esixibildade das obrigas que realiza a Intervención Xeral do Estado na
CIRCULAR 2/2016, DE 15 DE ABRIL, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, SOBRE PLAZOS DE PAGO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL, que polo que aquí
interesa sinala:
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(...) El artículo 73 de la LGP comienza enumerando las fases del procedimiento de gestión del
gasto público: aprobación del gasto, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación
del pago y pago material; y continúa definiendo cada una de las fases de ejecución
presupuestaria. En este sentido, de acuerdo con el apartado 4 del precepto legal, el
reconocimiento de la obligación “es el acto mediante el que se declara la existencia de un
crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de
un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente”,
previendo el párrafo segundo de la misma disposición que “el reconocimiento de obligaciones
con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el
órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de
conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto”. Es decir,
el reconocimiento de la obligación es el acto administrativo por el que se reconoce por parte
de la Administración la existencia de una obligación exigible contra la Hacienda Pública. Así,
los conceptos de reconocimiento y exigibilidad para la Administración son términos
equivalentes. De igual manera, cuando el ordenamiento jurídico financiero y presupuestario
hable de “obligaciones reconocidas”, “obligaciones contraídas” u “obligaciones pendientes de
pago”, en realidad, se sitúa en esta fase del procedimiento. Es esta fase de cualquier
procedimiento de ejecución del gasto público una de las especialidades más importantes de las
obligaciones públicas, que la diferencian de las privadas, y que deriva de una de las
características singulares del crédito público, consecuencia de la llamada “regla del servicio
hecho”, recogida en el artículo 21 de la LGP, que tras disponer en su apartado 1 que “las
obligaciones de la Hacienda Pública estatal sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución
de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, de sentencia judicial firme o
de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas”, señala en el apartado 2, en
relación a aquellas que tienen por causa prestaciones o servicios, que “el pago no podrá
efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación”. En Derecho
civil, sin embargo, tratándose de obligaciones sinalagmáticas, rige la regla de ejecución
simultánea de las prestaciones recíprocas. La consecuencia más importante del principio de
reciprocidad de estas obligaciones es la excepción de incumplimiento contractual, en cuya
virtud cada parte puede, en principio, rehusar el cumplimiento de la obligación prevista a su
cargo, mientras la otra parte no cumpla con la suya. Por el contrario, quienes contratan
prestaciones con la Administración están obligados a realizarlas antes del cobro del precio. En
consecuencia, la especialidad que existe en las obligaciones públicas no está en su nacimiento
(como refleja un análisis comparado entre el artículo 20 de la LGP y 1089 del Código Civil
[CC]) ni en su extinción (según se deduce de la similitud entre el artículo 22 de la LGP y 1156
del CC), sino en su desarrollo intermedio habida cuenta que la extinción de la obligación
pública requiere una actuación previa de la Administración consistente en el reconocimiento de
la obligación, una vez se acredite el cumplimiento de los requisitos para su exigibilidad. Para
que se aplique esta regla del servicio hecho, es preciso que la causa del abono del precio por la
Administración se encuentre en la correlativa contraprestación del tercero, por lo que el
desarrollo natural de este principio se produce en el caso de las obligaciones bilaterales, y en
particular en el ámbito de la contratación. Por tanto, en el ámbito de la contratación pública,
una vez perfeccionado el compromiso, esto es, adjudicado y formalizado el contrato, se inicia su
ejecución que deberá cumplirse en los términos pactados. La obligación principal del
contratista es ejecutar la prestación dentro del plazo total pactado, así como en los plazos
parciales. La obligación principal de la Administración es el pago del precio pactado una vez
realizada la prestación. A partir del momento en que el acreedor haya realizado la prestación
a su cargo y aportado los documentos justificativos, existirá una obligación para la
Administración que ha de reconocer la existencia de una obligación vencida, líquida y
exigible, si se dan los requisitos para ello y proceder posteriormente a su cumplimiento, con
carácter general, mediante el correspondiente pago. A continuación, una vez reconocida la
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existencia de una “obligación exigible” o “pendiente de pago”, la Administración ha de
desarrollar el procedimiento de pago, en sentido estrito.(...)
A IGAE sitúa a esixibilidade das obrigas no momento en que se recoñece esta, sempre e cando
se derive esta obriga da execución dos orzamentos. Cómpre traer a colación aquí o que dispón
a Lei 47/2003, Xeral Orzamentaria, respecto do nacemento e esixibilidade das obrigas:
Artículo 20 Fuentes de las obligaciones
Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de
los actos o hechos que, según derecho, las generen.
Artículo 21 Exigibilidad de las obligaciones
1. Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal sólo son exigibles cuando resulten de la
ejecución de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de sentencia
judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas.
2. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá efectuarse
si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación.
De todo canto antecede derívase que, no caso das obrigas sobre as que versa a reclamación,
derivadas da prestación de servizo de tratamento de RSU, a súa esixibilidade ven dada pola
adecuada prestación do servizo, presentación dos documentos xustificativos, e posterior
recoñecemento da obriga por parte da Administración. Por tanto, non se pode, en puridade,
falar de obrigas esixibles nos termos en que se fai na reclamación, se non máis ben de previsión
de apreciación de necesidade de crédito para afrontar un gasto, previsión que corresponde
realizar ao órgano encargado de elaborar o proxecto de orzamento. Por tanto, e en analoxía co
que se traía a colación respecto dos ingresos previstos, pode apreciarse que se trata dunha
mera previsión, e que será en fase de execución cando, de ser o caso, se deberán adoptar as
medidas oportunas a efectos de, de ser necesario, afrontar os diferentes avatares que se poidan
derivar desta.

CONCLUSIÓNS
En base a todo o anteriormente exposto, esta Intervención estima que procede desestimar as
reclamacións presentadas.”
DELIBERACIÓNS:
Sr. Millán Blanco: fai referencia ás alegación e emendas presentadas polo PP. Explica o contido
das alegacións referidas ao IVTM e outra referida á recollida de residuos. Considera que pese ao
rexeitamento no informe de intervención ás alegacións son xustas. Respecto aos ingresos que o
Concello fai á Mancomunidade en materia de recollida de residuos, é un feito probado que
anualmente a contía supera aos créditos inicialmente previstos no orzamento. Fai unha
exposición das catro emendas presentadas, indicando que é a primeira vez que se rexeitan todas
as emendas de forma conxunta coa única xustificación de que se trata dunha cuestión de
aportunidade política. Considera que tal xustificación non está motivada nin ten apoio. Lembra
que fai uns días se aprobou unha modificación de crédito por resolución da partida de traballos
realizados por outras empresas á partida de emerxencia eléctrica, que é exactamente o que pide o
PP na súa emenda, polo que non entende que agora se rexeite.
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O Sr. Millán Blanco lembra que solicitaron un informe respecto do feito de presupostar obras xa
executadas no ano 2017, que aínda non se lles entregou e indica que nunha das emendas se
propón destinar tales partidas dotación de baños públicos.
Explica o contido das outras dúas emendas presentadas e considera que o rexeitamento destas
merece unha análise e xustificación detallada e non xenérica.
Sr. Alcalde: Indica que o motivo do rexeitamento non é oportunismo político, senón
oportunidade política que é algo moi distinto.
Sr. Abalo Costa: indica que as emendas son claramente extemporáneas por tratarse dunha
aprobación definitiva e non inicial. O goberno non vai renunciar á licitación das luminarias e
seguíuse ademais o criterio técnico do interventor.
Respecto á cuestión das facturas non afrontadas por ser presentadas ao final de ano, se bén é
unha práctica mellorable o Concello ten a obriga de afrontar ese gasto e tramitar tales
certificacións de obra. Lembra que o propio interventor acredita que se está por riba dos ingresos
presupostados pola recadación do IVTM. Respecto á recollida de residuos, a día de hoxe non se
ten a certeza do que se vai gastar, xa que o orzamento é unha mera previsión de gastos e ata
finais de ano non se saberá o gasto verdadeiro, é unha partida a tanto alzado que en todo caso ten
garantizada a correlativa partida de ingresos. Garantiza que o orzamento cumpre a legalidade e
se apoia no informe de intervención.
Sr. Gestido Porto: cre que o goberno non cre no orzamento que presentan e unicamente o traen
a pleno en cumprimento dunha obriga legal e moral. Di que votará en contra.
Sr. Iglesias Santos: cre que é o goberno o responsable de como se destribúen os cartos e se
marcan as prioridades, partindo desta premisa debe tratar de que o orzamento sexa o máis
axustado posible á realidade. É importante tomar as medidas económicas oportunas para garantir
cumprir todos os límites que marca a lexislación e o Ministerio de Economía. Di que se vai
abster.
Sr. Abalo Costa: afirma que o documento que se presenta conta co compromiso de todos os
concelleiros das respectivas áreas para a súa debida execución. O orzamento se vai respectar,
sen prexuízo das melloras que se poidan efectuar ao longo do ano.
Sr. Millán Blanco: non entende que se cualifiquen as súa emendas como extemporáneas. No
orzamento a única partida para enerxía eléctrica está destinada ao 100% á empresa que resultara
adxudicataria do contrato de iluminación, contrato que non se vai adxudicar neste ano debido á
resolución do TCRC, non sendo posible que se se fai unha nova licitación que se remate moito
antes de final de ano. O goberno non acepta a emenda, pero está a tramitar modificacións de
crédito no mesmo sentido que presenta a emenda.
Non entende como é posible que se estean a facer transferencias para o pago de obras xa
rematadas. Pregunta quen autorizou o gasto desas obras e onde está o correspondente documento
de retención de crédito.
A xustificación do Sr. Abalo Costa respecto ao IVTM contradí os informes de intervención e
tesourería dos últimos anos.
Non entende que non se estime a emenda relativa á recollida de lixo cando de antemán se sabe
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que a partida presupostaria é insuficiente, cre que simplemente non hai vontade política.
Sr. Iglesias Santos: di que os ingresos do concello son públicos e por iso o goberno pode decidir
como gastalos e a oposición pode opinar respecto de tal xestión económica. Lembra que o ano
pasado xa se fixo un recoñecemento extraxudicial de crédito o cal pon de manifesto que a
xestión económica non foi tan boa e as previsión do orzamento non foron de todo correctas.
Sr. Abalo Costa: cre que é inevitable ter que facer axustes ao longo do exercizo económico.
Indica que a presentación de certificación de obra, como aconteceu coa obra de Á. G.,
a finais de ano crea unha situación moi complexa para a súa tramitación, se ben considera que,
efectivamente a súa inclusión do orzamento 2018 non é o procedemento máis desexable. Repite
que as previsións de ingresos do IVTM está acreditado que son suficientes e para nada para os
gastos previstos son irreais, e claramente o interventor o di no seu informe.
VOTACIÓN E ACORDO:
Votos a favor: 11 (4 dos/as concelleiros/as presentes da ACE-SON, 4 do BNG, 3 da ASPUN)
Votos en contra: 9 (8 dos/as concelleiros/as presentes do PP e 1 de Cangas Decide)
Abstencións: 1 do PsdeG-PSOE
Polo tanto, o Pleno da Corporación, por maioría de votos, acorda aprobar integramente a
proposta transcrita anteriormente.

Expediente 4890/2017. Declaración de caducidade do expediente de resolución do contrato
do ciclo da auga.
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 11, En contra: 0,
Abstencións: 10, Ausentes: 0

Dáse conta do dictame favorable emitido pola Comisión Informativa Única realizada o dia
25.05.2018.
Así mesmo a Presidencia dá conta da Proposta da Alcaldía do dia 23.05.2018, relativa á
declaración de caducidade do expediente de resolución do contrato do ciclo da auga que é como
segue:
“O Concello Pleno en sesión de data 11/09/2017, tomando en consideración a proposta da
Alcaldía de data 25/08/2017, adoptou o acordo polo que se deu inicio ao expediente de
resolución do contrato de xestión do ciclo integral da auga que se está a tramitar baixo o núm.
4890/2017.

Posteriormente, a instancia da adxudicataria, por decreto da Alcaldía núm. 2017/1352 de data
03/11/2017 dispúxose suspender a tramitación do expediente por un período de cinco días, entre
o 06/11/2017 e o 10/11/2017, ambos incluídos.
A falta de previsión dun prazo expreso para a tramitación deste tipo de procedementos
determina a aplicación da regra xeral de tres meses, coas interrupcións que legalmente
procedan no seu caso, en aplicación do artigo 21.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
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Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Tal e como sinalaba a
Secretaría no seu informe de data 24/08/2017, que figura incorporado ao expediente.
En consecuencia do anteriormente exposto na tramitación do expediente núm. 4890/2017 tense
superado sobradamente o amentado prazo máximo resultando de aplicación o previsto no
artigo 25 da Lei 39/2015 que dispón:
“Nos procedementos iniciados de oficio, o vencemento do prazo máximo establecido sen que se
ditase e notificase resolución expresa non exime á Administración do cumprimento da obriga
legal de resolver, producindo os seguintes efectos: (...) b) nos procedementos en que a
Administración exercite potestades sancionadoras ou, en xeral, de intervención, susceptibles de
producir efectos desfavorables ou de gravame, producirase a caducidade. Nestes casos, a
resolución que declare a caducidade ordenará o arquivo das actuacións, cos efectos previstos
no artigo 95.”
a este respecto o citado artigo 95 da Lei 39/2015 no seu apartado 3 dispón:
“nos casos nos que sexa posible a iniciación dun novo procedemento por non terse producido a
prescrición, poderán incorporarse a este os actos e trámites cuxo contido se mantivera igual de
non terse producido a caducidade. En todo caso, no novo procedemento deberán
cumprimentarse os trámites de alegacións, proposición de proba e audiencia ao interesado.”
Visto o que antecede ao Pleno da Corporación proponse a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro: Declarar a caducidade do expediente número 4890/2017, de resolución do contrato
de xestión do ciclo integral da auga, iniciado por acordo do Concello Pleno de data 11/09/2017
por vencemento do prazo máximo establecido sen que se ditase e notificase resolución expresa e
proceder ao seu arquivo.
Segundo: Proceder a iniciación dun novo expediente de acordo co disposto no artigo 95.3 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas
Terceiro: Dar traslado do acordo adoptado aos interesados no presente procedemento xunto cos
recursos procedementos.
DELIBERACIÓNS:
Faise constar que a presente moción debatirase conxuntamente co punto 4º da orde do día.
Sr. Abalo Costa: expón o contido da proposta de declaración de caducidade, baseada no criterio
xurídico da necesidade de solicitar novos informes técnicos que avalaron o expediente e na
superación do prazo máximo de resolución, debido a certas trabas que xurdiron durante a
tramitación do expediente, polo que se considera que o máis conveniente é declarar a caducidade
do expediente e iniciar un novo expediente de resolución do contrato do ciclo da auga.
Sr. Gestido Porto: cre que é unha neglixencia política non saber o que se quere facer en relación
a este expediente. Considera que isto é un capricho do Sr. Abalo Costa e que non todos os grupos
de goberno están de acordo con este expediente.
Sr. Iglesias Santos: lembra que en numerosas ocasións se pedíu información sobre este
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expediente sin haber resposta e agora se entrega un expediente de máis de 500 follas tres días
antes do Pleno. Indica que non só hai que falar da resolución, senón tamén hai que cuantificar
economicamente todo o presentado, dado que a resolución vai ter unha consecuencias
económicas moi serias que hai que ter previstas antes de resolver. Di que se vai abster, xa que o
expediente ten unha gran complexidade técnica. Está de acordo en que se actúe fronte aos
incumprimentos que estean debidamente acreditados e probados.
Sr. Hermelo Álvarez: di que o seu grupo considera que hai evidencias debidamente acreditadas
que xustifican a resolución do contrato e por iso apoiarán o expediente.
Sra. Giráldez Santos: sinala que o BNG sempre vai estar a favor da posibilidade de
municipalizar os servizos públicos, pero son conscientes da complexidade de tal proceso, e por
iso se está traballando neste senso, xa que estamos ante un proceso moi complexo, tanto xurídica
coma economicamente.
Cre que hai unha base para actuar contra a empresa concesionaria, e por iso o BNG vai apoiar o
inicio do novo expediente de resolución, por razóns ademais de responsabilidade política, se ben
seguirán traballando no Plan B, é dicir, nun estudo de viabilidade económica e xurídica de cara a
municipalización do servizo.
Sr. Millán Blanco: considera que o inicio do novo expediente e un reinicio do expediente
anterior. No seu momento puxeron en dúbida o bo fin do expediente, xa que o goberno por un
lado pretendía resolver o expediente e por outro lado estaban a negociar coa concesionaria.
Botan de menos a tramitación de expedientes sancionadores que debeu tramitar o concello fronte
ás denuncias que constan no expediente. Non hai ningún estudo sobro os posibles escenarios
unha vez que se rescinda o contrato. Cre que o anterior expediente non foi ben tramitado, xa que
por exemplo non se solicitou o informe do Consello Consultivo, nin se realizaron actuacións
complementarias que terían suspendido o prazo máximo de resolución do expediente. Cre que co
inicio do novo expediente o escenario é o mesmo, hai actuacións contradictorias por parte do
goberno. Considera que a iniciación é o modus operandi do actual goberno municipal.

Sr. Pazos Varela: di que na negociación que houbo coa empresa participaron todos os grupos de
goberno e tamén na decisión de resolver o contrato.
Sr. Abalo Costa: explica que hai incumprimentos notorios por parte da empresa concesionaria,
polo que o goberno municipal non pode quedarse parado. Recoñece que o expediente que agora
se caduca puido tramitarse mellor, pero os medios cos que conta o concello son os que son,
recoñece o gran esforzo de parte dos funcionarios municipais ao tramitar este expediente. Cre
que é claro que a empresa concesionaria non está a cumprir as súas obrigas e está a xogar con
algo tan serio coma a saúde pública. Indica que o informe de secretaría di claramente que de
resolverse o contrato por culpa do contratista, será o concello quen terá que esixir que se lle
indemnice.
Sr. Gestido Porto: cre que o Sr.Abalo Costa non se cre o que está a dicir.
Pregunta como se vai xestionar o servizo da auga unha vez resolto o contrato. Cre que se está a
utilizar a demagoxia política. Agradece a intervención da Sra. Giráldez Santos recoñecendo as
súas dúbidas, pero non entende que pese a tales dúbidas apoie este expediente que non recolle
un informe económico. O Concello non dispón da cantidade necesaria para rescindir o contrato e
non pode levar a cabo tal resolución sen ter garantizado como se efectuará a xestión unha vez
resolto.
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Sr. Iglesias Santos: cre que a veciñanza o que quere é un servizo eficaz ao mellor custo posible,
independentemente de quen o preste. Cre que hai que ser moi cauteloso respecto das previsións
que fan certas empresas consultoras nos estudos de viabilidade das diferentes formas de xestión.
Sra. Giráldez Santos: di que non hai contradiccción na súa postura. Apoiar o inicio deste
expediente é compatible con pedir que se elaboren os correspondentes estudos de viabilidade de
cara a xestión futura do servizo.
A resolución por causa imputable ao contratista non implica un custo económico para o concello.
Lamenta que non se estudasen as opcións de municipalización do servizo cando rematou o
contrato de Aqualia no 2014. Considera que os incumprimentos da empresa son moi graves, polo
que cre necesario que se tramite o expediente de resolución.
Sr. Millán Blanco: considera que había formulas administrativas suficientes para evitar a
caducidade do expediente e cre que co novo expediente que se iniciou acontecerá o mesmo.
Lembra que o PP ten presentado varias denuncias polo mal funcionamento do servizo. Fai
referencia aos diferentes informes técnicos elaborados, indicando que o presentado por Método
ambiental se fixo cando o expediente xa estaba caducado e cando xa había un informe dunha
empresa pública. Cre que o goberno non está a actuar na tramitación destes expedientes coa
dilixencia necesaria e por iso se van abster. Indica que o actual goberno incrementou a
privatización de servizos e así o proban os gastos da concellería de obras e servizos en empresas
privadas.
Sr. Abalo Costa: di que este expediente se basa nunha mala prestación do servizo sobradamente
acreditada. Se o servizo se prestara con eficacia non se estaría a propoñer a resolución do
contrato e a súa municipalización. Cre que hai razóns sobradas para tramitar este expediente.
Sinala que se se solicitou un novo informe técnico foi para evitar que o informe emitido por
EMALCSA puidese implicar un conflicto de intereses.
Sr. Pazos Varela: di que non se pode consentir que falen de privatización dos servizos de vías e
obras, cando o goberno do PP desmantelou a brigada municipal de obras.
VOTACIÓN E ACORDO:
Votos a favor: 11 (4 dos/as concelleiros/as presentes da ACE-SON, 4 do BNG, 3 da ASPUN)
Abstencións: 10 (8 dos/as concelleiros/as presentes do PP, 1 do PsdeG-PSOE e 1 de Cangas
Decide)
Polo tanto, o Pleno da Corporación, por maioría de votos, acorda aprobar integramente a
proposta transcrita anteriormente.

Expediente 2547/2018. Inicio de expediente de resolución do contrato de xestión do servizo
público relativo ao ciclo integral da auga.
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 11,
En contra: 0,
Abstencións: 10,
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Ausentes: 0
Dáse conta do dictame favorable emitido pola Comisión Informativa Única realizada o dia
25.05.2018.
Así mesmo a Presidencia dá conta da Proposta da Alcaldía do dia 23.05.2018, relativa ao inicio
de expediente de resolución do contrato de xestión do servizo público relativo ao ciclo integral
da auga, que é como segue:
“PROPOSTA DE ACORDO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DO
CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO RELATIVO AO CICLO INTEGRAL
DA AUGA DO CONCELLO DE CANGAS.
Con data 24 de outubro de 2014 foi asinado entre o Concello de Cangas e UTE Gestión Cangas
o contrato de Xestión do Servizo Público, mediante concesión administrativa, relativo ao Ciclo
Integral da Auga do Concello de Cangas.
O devandito contrato foi adxudicado definitivamente, por un prazo de execución da concesión
de vinte e cinco anos, por acordo do Pleno de data 26/09/2014, en virtude do expediente de
contratación iniciado mediante Decreto da Alcaldía de data 02/05/2013 no que o anteproxecto de
explotación foi aprobado definitivamente en sesión plenaria de data 31/01/2014, e aprobándose o
expediente de contratación, incluídos o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o de
Prescricións Técnicas mediante acordo do Pleno do Concello en sesión de data 30/05/2014.
O Concello en defensa dos intereses xerais por resolución da Alcaldía de data 04/08/2016 esixiu
á concesionaria a xustificación de determinados extremos relativos ao funcionamento do servizo
e o cumprimento das obrigas asumidas en virtude do contrato asinado.
A adxudicataria cumprimentou o requirimento citado por escrito de data 25/08/2016. A resposta
ofrecida pola adxudicataria non só non serviu para despexar as dúbidas sobre o cumprimento das
obrigas contractuais asumidas pola empresa no momento da sinatura do contrato se non que
puxo en evidencia o incumprimento de varias desas obrigas que, pola súa transcendencia e
posible cualificación como esenciais, motivaron que se requirise a emisión de informes técnicos
para poder valorar o grao de cumprimento do contrato subscrito.
Á vista do exposto, no convencemento de que a situación descrita non podía manterse
indefinidamente e que era preciso determinar se os posibles incumprimentos contractuais eran de
entidade suficiente como para resolver o contrato existente en data 11/09/2017 o Concello Pleno
adoptou o acordo de inicio de expediente para a resolución do contrato de xestión do servizo
público relativo ao ciclo integral da auga.
Superado o tempo máximo para a súa tramitación este expediente tivo que ser sometido a
declaración de caducidade prevendo no mesmo acordo o inicio dun novo expediente para
determinar a existencia dos motivos de incumprimento contractual e se procede, en
consecuencia, á resolución do contrato.
As obrigas contractuais que polo seu incumprimento poderían dar lugar á resolución do contrato
son as que a seguir se relacionan:
1.- INCUMPRIMENTO DO PLAN DE INVESTIMENTOS NAS REDES DE
ABASTECEMENTO E SANEAMENTO ASUMIDO POLA CONCESIONARIA.
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Sendo requirida a concesionaria para que acreditase o cumprimento do plan de investimentos
descrito no anteproxecto de explotación e prego de prescricións técnicas, a contratista asume coa
súa resposta o incumprimento dos mesmos, tratando de xustificalo con dous argumentos: que
non se procedeu pola Administración a aprobar os proxectos de execución de obras, e que o
desenvolvemento dos investimentos viuse dificultado pola actuación do Concello en relación coa
aprobación de padróns e tarifas (pto. 6.2 do escrito de data 25/08/2016).
O anterior é motivo suficiente para dar inicio ao presente expediente resolutorio do contrato
citado.
A este respecto hai que recordar que a cláusula primeira do contrato subscrito dispón que “A
UTE GESTIÓN CANGAS con CIF nº X, a través do seu representante D. D. C. S. F.,
obrígase a execución mediante concesión administrativa, do contrato de xestión do
servizo público relativo ó Ciclo Integral da Auga do Concello de Cangas,
con estrita suxeición ó prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións
técnicas que figuran no expediente, documentos contractuais que acepta incondicionalmente e
sen reserva algunha, do que deixa constancia asinando neste acto a súa conformidade con eles.
O contratista queda obrigado ademais, ó cumprimento das condicións propostas na súa oferta e
ás instrucións que reciba por parte do Concello.”

Requirido informe do arquitecto municipal A. L. P. e da arquitecta técnica municipal
C. G. C. en relación co estado actual e materialización das obras contidas no
contrato de xestión do servizo público do ciclo integral do auga do Concello de Cangas con data
21/04/2017 informan: “que revisada a documentación obrante no departamento e tras visita de
comprobación ás instalacións obxecto do presente informe , en referencia ao estado actual e
materialización das obras de mellora ofertadas no prego de contratación da concesión do ciclo
integral do auga pola empresa UTE CIVIS GLOBAL-AQUALIA infórmase o seguinte:
1.- Non consta a execución ao día de hoxe de ningunha das obras que aparecen no listado que
se axunta á petición do informe: “Apéndice 3, investimentos”.
2.- Visitada as instalacións da EDAR se constata que non está en funcionamento o sistema
terciario da mesma
3.- Non consta que se executaran as melloras nos bombeos sinaladas no referido apéndice”.
O apéndice 3 do anteproxecto de explotación do ciclo integral da auga incorporado ao contrato
ao que se refire o informe anterior prevé unha relación de investimentos en materia de
abastecemento, saneamento e depuración coa súa valoración, incluíndo ademais un calendario
para a súa execución. Segundo resulta do informe reproducido non se tería realizado ningún dos
investimentos proxectados, incluídos aqueles que se sinalaban como de máxima prioridade e que
polo tanto deberan terse executado dentro dos 6 primeiros meses de vixencia do contrato
subscrito e tamén os sinalados como prioritarios para os que se prevía un marxe de execución de
2 anos.
De todo o ata aquí exposto resulta que a concesionaria ten incumprido o plan de investimentos
nas redes de abastecemento e saneamento aos que viña obrigada. A non realización das
melloras que se incluían na oferta da empresa adxudicataria e o incumprimento do compromiso
de investimento recollido no anteproxecto de explotación (ambos recollidos como obriga na
cláusula 10ª do PPT) supoñen unha clara vulneración da esencia do contrato, pois o investimento
ponse en directa relación coas necesidades de explotación e mellora do servizo que dan lugar á
subscrición do contrato de xestión. Compre salientar que a previsión de obras prioritarias e de
máxima urxencia non é arbitraria e responde a necesidades especiais que, de non executarse
nos tempos previstos, repercuten nos intereses da cidadanía en xeral, e de determinados
colectivos en

Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

particular, coma o sector pesqueiro.
A argumentación ofrecida pola concesionaria deberá ser valorada con ocasión do procedemento
contraditorio de resolución contractual. En calquera caso cabe recordar que respecto á falta de
aprobación de proxectos de execución por acordo de Xunta de Goberno Local de data
20/04/2015 foron aprobados os proxectos de actuacións de urxencia para a mellora e ampliación
das redes de abastecemento de sumidoiros e o proxecto de mellora nos bombeos de residuais,
acordos que lle foron notificados á concesionaria o 30/04/2015, e que aínda non foron
executados. O anterior desbota a argumentación manifestada pola concesionaria, a quen lle
corresponde a iniciativa na execución dos investimentos e demostra que por parte do Concello si
se están a aprobar os proxectos de obra que se lle presentan.

Requirido novamente informe do arquitecto municipal A. L.P. e da arquitecta
técnica municipal C. G. C. en relación co estado actual e materialización das
obras contidas no contrato de xestión do servizo do ciclo integral da auga do concello de Cangas
en data 01.02.2018 informa: “que ampliando e actualizando informe do 21.04.2017 revisada a
documentación obrante no departamento e tras visita de comprobación ás instalacións obxecto
do presente informe , en referencia ao estado actual e materialización das obras de mellora
ofertadas no prego de contratación da concesión do ciclo integral do auga pola empresa UTE
CIVIS GLOBAL-AQUALIA infórmase o seguinte:
1.- Non consta a execución ao día de hoxe de ningunha das obras que aparecen no listado que
se axunta á petición do informe e que se correspondo co “Apendice 3, investimentos”, do
anteproxecto de explotación do ciclo integral da auga na súa paxina 7 e o estipulado
contractualmente, coa única expcepción do inicio das obras de abastecemento en Herbello que
se están executando co proxecto aprobado pola Xunta de Goberno Local con data 21/08/2017.
2.- Visitada as instalacións da EDAR se constata que non está en funcionamento o sistema
terciario da mesma
3.- Non consta que se executaran as melloras nos bombeos sinaladas no referido apéndice”.
Do anterior se desprende que persiste en 2018 o incumprimento do plan de investimentos
previstos.

2.- INCUMPRIMENTO DA OBRIGA DE ELABORACIÓN DO ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL.
Visto o contido do apartado 7.6 do PPT relativo ao xestión de calidade e medioambiental, esta
cláusula expresamente establece como obriga da concesionaria a de elaborar un estudo de
impacto ambiental nos seguintes termos “Deberá tamén elaborar, dentro dos tres primeiros
meses de vixencia do contrato, un estudo de impacto ambiental provocado pola prestación dos
servizos contratados, cuxo contido respectará o establecido na normativa vixente”.
O informe emitido pola enxeñeira do departamento de Medio Ambiente de data 05/05/2017
respecto ao estudo de impacto medioambiental requirido sinala que non se ten constancia neste
departamento de que se presentase por parte da empresa concesionaria UTE GESTIÓN
CANGAS un Estudo de Impacto Ambiental se ben no escrito da concesionaria de 25/08/2016 se
fai referencia a esta documentación.
Segundo o escrito da concesionaria de data 25/08/2016 emitido a requirimento do Concello esta
non realizou nin redactou ningún proxecto dende o comezo do servizo, polo que, segundo este
escrito, non procede que se dispoña ningunha tramitación ambiental neste senso, por canto non
existiu dita exposición pública de proxecto construtivo. Respecto a esta argumentación o
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Concello entende que a cláusula citada 7.6 PPT suporía unha dobre obriga:
- a de elaborar un estudo de impacto ambiental derivado da prestación dos servizos contratados,
a realizar dentro dos tres primeiros meses de vixencia do contrato.
- a de someter todos os proxectos de obra que a concesionaria teña que executar a tramitación
ambiental.
En conclusión, en contra do criterio da concesionaria, a falta de realización dun estudo de
impacto ambiental provocado pola prestación dos servizos contratados nos tres primeiros meses
de vixencia do contrato, supón o incumprimento da obriga contraída de acordo co previsto na
cláusula 7.6 PPT antes reproducida e consecuentemente o incumprimento da obriga de carácter
esencial establecida nos apartados 1 e 33 da cláusula 37 PCAP que se refiren a prestación dos
servizos cumprindo estritamente o disposto nos pregos do contrato. Entendendo que se trata un
incumprimento de carácter básico na medida na que a observancia das obrigas en materia
medioambiental e de cumprimento de toda a normativa europea, estatal, autonómica e local
neste eido non poden senón supoñer un aspecto básico e esencial da contratación que resulta
suficiente para iniciar o presente expediente de resolución contractual por incumprimento de
obrigas esenciais imputable á concesionaria.

3.- FALTA DE PRESENTACIÓN DAS CERTIFICACIÓNS DO CUMPRIMENTO DAS
NORMAS UNE-EN-ISO 9000 DO SISTEMA DE XESTIÓN DE CALIDADE E UNE-EN-ISO
14.000 RESPECTO A XESTIÓN AMBIENTAL.
Tal e como se dispón na cláusula 7.6 do PPT “A adxudicataria deberá estar certificada nas
normas UNE-EN-ISO 9000 do sistema de xestión de calidade e UNE-EN-ISO 14.000 respecto a
xestión ambiental no que atinxe aos servizos obxecto do contrato.
Visto o tempo transcorrido dende o inicio da vixencia do contrato sen constancia no Concello do
cumprimento desta obriga por resolución da Alcaldía de data 06/08/2016 foi requirida
expresamente esta acreditación á adxudicataria.
A concesionaria na súa resposta ao requirimento citado, por escrito de data 25/08/2016, respecto
a este aspecto sinala que achegou por medio de escrito de data 10/02/2015 documentación sobre
estas certificacións (non as certificacións ás que está obrigada) e implicitamente recoñece polo
tanto no citado escrito de data 25/08/2016 que nesa data aínda carece delas sinalando
expresamente que a certificación definitiva AENOR quedou posposta para o último trimestre do
pasado ano 2016.
Tal e como se sinalaba no apartado anterior este incumprimento tería carácter esencial en base
ao disposto nos apartados 1 e 33 da cláusula 37 PCAP que se refiren a prestación dos servizos
cumprindo estritamente o disposto nos pregos do contrato. E vista a argumentación anterior
relativa ao carácter básico dos incumprimentos das obrigas medioambientais que en principio e a
expensas da súa constatación no expediente contraditorio que agora se inicia sería imputable á
concesionaria.
En data 26/01/2018 a concesionaria na súa resposta ao requirimento contractual referente ao
artigo 7.6 do prego de prescricións técnicas adxunta documentación acreditativa de estar ao
corrente das certificacións europeas de calidade e Medio ambiente.
Na mesma data a concesionaria tal e como se recolle na oferta técnica presentada a concurso da
UTE Gestión Cangas no seu punto 1. Proxecto de Organización do servizo, apartado a1 pto 3 o
Política de Prevención, a empresa se compromete a estar en posesión da acreditación en materia
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de riscos laboráis OHSAS 18001, e adxunta documentación acreditativa de dispor destas
certificacións.
A achega desta documentación cando xa se tiña iniciado o anterior expediente de resolución
contractual e en calquera caso fóra dos prazos previstos contractualmente ven reafirmar a
existencia do incumprimento que ven sostendo o Concello neste apartado.
4.- INCUMPRIMENTO DA OBRIGA DO PPT RELATIVA Á REPARACIÓN OU
REPOSICIÓN DOS COMPOÑENTES DO TRATAMENTO TERCIARIO E A SÚA POSTA EN
FUNCIONAMENTO NO PRAZO DE UN ANO.
O seguinte dos incumprimentos do contrato nos que incorrería a concesionaria é o relativo a
obriga de reparación ou reposición dos compoñentes da instalación de tratamento terciario
construída no ano 2007 e a súa posta en funcionamento no prazo de un ano a partir da
adxudicación da concesión, posta en marcha que non se ten producido como se acredita no
informe do arquitecto municipal A. L. P. e da arquitecta técnica municipal C. G.C.,
de data 21/04/2017.
A Cláusula 37ª apartado 5 do PCAP expresamente dispón como obriga da concesionaria a de
“manter adecuadamente e conservar en perfecto estado todas as instalacións e equipos das
plantas, realizando os traballos necesarios para a explotación , mantemento e conservación das
instalacións adscritas ao servizo (EDAR, redes…) nas condicións establecidas na cláusula 11 do
PPT.
A cláusula 10 do PPT relativa ás obras e instalacións por conta da adxudicataria establece que
“O mantemento, conservación e reparación de todas as instalacións do servizo cedidas á
adxudicataria para a súa explotación e as que se incorporen por ampliacións, novas
urbanizacións, etc. Durante todo o período do contrato serán pola súa conta.”
A este respecto o anteproxecto de explotación do ciclo integral da auga no apéndice 3 de
investimento, no seu apartado 2.2, titulado Posta a punto e reparación de equipos avariados das
EDAR, menciona con carácter particular a necesidade de reparación da instalación de tratamento
terciario obxecto do presente apartado, esta mención expresa pon de manifesto a importancia
que esta Administración lle outorgaba a esta obriga, de feito non se menciona ningunha outra
con carácter particular.
Así o punto 2.2 mencionado di “considerouse necesaria a reparación da instalación de
tratamento terciario, composta actualmente por un filtro textil e unha desinfección UV, que foi
construída no ano 2007 e que nunca chegou a empregarse. O tratamento terciario deberá poñerse
en marcha no prazo de un ano a partir da adxudicación da concesión.”
A cláusula 11 do PPT titulado Explotación, mantemento, conservación e reparación das obras e
instalacións adscritas ao servizo sinala ao respecto que “a empresa concesionaria estará obrigada
a realizar, a súa custa, a explotación, mantemento e conservación e reparación de todas as
instalacións necesarias para unha efectiva explotación do servizo, nas condicións actuais nas que
se entregan e sobre as que non se poderá efectuar ningunha observación ou reclamación no
futuro. Será responsable do seu bo funcionamento e conservación e corresponderalle, polo tanto,
a explotación, vixilancia, conservación, mantemento, reparación e reposición destas e das que
poidan entregarse non futuro.”
Máis adiante na mesma cláusula, no apartado 11.3 relativa á depuración de augas residuais se
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establece: “A actividade de depuración comprenderá as seguintes actuacións a cargo da
concesionaria: (…)e. Reparar ou repoñer todos os elementos ou equipos deteriorados das
instalacións, incluídos os compoñentes do tratamento terciario.” Novamente polo tanto se fai
mención expresa a esta necesidade remarcando o especial interese desta Administración en que
se acometese a reparación da instalación de tratamento terciario existente na EDAR.
Por se fose pouco neste punto cómpre salientar que os sucesivos informes técnicos de
desenvolvemento do servizo emitidos periodicamente por Augas de Galicia (ADANTIA) sobre
o funcionamento da EDAR reiteradamente sinalan ano tras ano como incidencia a falta de posta
en servizo do sistema de desinfección ultravioleta citado e igualmente repetidamente no apartado
de recomendacións xerais inciden na necesidade de que se revise e poña a punto para o seu
funcionamento, así por exemplo no informe correspondente a novembro – decembro de 2017
emitido o 06/02/2018 se reflicte esta recomendación repetindo a xa realizada en informes
anteriores de 2015, 2016 e 2017 reflictindo o motivo da súa importancia: “Este aspecto é
importante xa que a EDAR verte a unha zona GAL (GAL-11/04) moi próxima a unha zona de
baño (Praia de Areamilla)”. Neste informe se salienta que “Tanto a valoración xeral da planta
como a valoración da explotación son DEFICIENTES”. Isto supuxo que a valoración xeral da
planta e da explotación pasou a ser deficiente cando antes viña sendo aceptable.

Augas de Galicia, por resolución de data 09 de abril de 2018 resolutoria do expediente
sancionador incoado contra o Concello de Cangas por vertido de augas residuais non autorizado
ao dominio público marítimo – terrestre clave X, ven de declarar responsable da
comisión dunha infracción tipificada no artigo 85.e) da lei 9/2010 e impoñer a sanción de 5.000
euros ao Concello. No fundamento de dereito terceiro, apartado a) da citada resolución o director
de Augas de Galicia desbota a argumentación ofrecida polo Concello en base ao informe emitido
pola concesionaria reflictindo que “a analitica do efluente da EDAR – non discutida polo
Concello – amosa unha forte carga contaminante microbiolóxica debido ao non funcionamento
do tratamento terciario daquela instalación”.

5.- INCUMPRIMENTO DA OBRIGA DE MANTEMENTO ADECUADO
CONSERVACIÓN DAS INSTALACIÓNS (DEPURADORA DE DONÓN).

E

En agosto de 2016 comprobouse por parte do Concello que se estaba a producir unha vertedura
que tería a súa orixe na estación depuradora do río de Donón, sendo requirido informe da policía
local, foi emitido por esta o informe nº 1677/16 de data 25/08/2016 no que se dá conta da
existencia dunha grande vertedura presumiblemente fecal con orixe na instalación e que segundo
o citado informe cubre 200 metros de canle do río augas abaixo a partir da depuradora, sen poder
comprobar máis tramo do río pola vexetación existente.
Posteriormente o 30/08/2016 emítese novo informe da policía local co nº 1697/2016 dando conta
da toma de mostras para o seu posterior análise polos laboratorios VITHAS LAB- Lema y
Bandín cos resultados que constan nos informes nº 95176648 (augas arriba da depuradora) e
95176649 (augas abaixo da instalación) de data 16/09/2016 que confirman o vertido.
Igualmente a vista dos feitos foi solicitado informe sobre a EDAR de Donón á empresa Halia
Servicios S.L. informe que foi entregado no rexistro de entrada do Concello o 16/09/2016 no que
o seu autor, o enxeñeiro R. L. C., sinala respecto a vertedura que se trata dun
vertido continuado e non puntual, sinalando a este respecto como motivo “a falta de dedicación
ao non realizarse ningún tipo de Mantenemento e control sobre o sistema de depuración
instalado”. Nas súas conclusións o informe apunta á necesidade de deseñar un protocolo de
actuacións sobre a Empresa Explotadora polos continuos desaxustes que veñen sucedéndose.
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O anterior suporía un incumprimento do disposto na Cláusula 37ª apartado 5 do PCAP que
expresamente dispón como obriga da concesionaria a de “manter adecuadamente e conservar en
perfecto estado todas as instalacións e equipos das plantas, realizando os traballos necesarios
para a explotación , mantemento e conservación das instalacións adscritas ao servizo (EDAR,
redes…) nas condicións establecidas na cláusula 11 do PPT.
A cláusula 11 do PPT titulado Explotación, mantemento, conservación e reparación das obras e
instalacións adscritas ao servizo sinala ao respecto que “a empresa concesionaria estará obrigada
a realizar, a súa custa, a explotación, mantemento e conservación e reparación de todas as
instalacións necesarias para unha efectiva explotación do servizo, nas condicións actuais nas que
se entregan e sobre as que non se poderá efectuar ningunha observación ou reclamación no
futuro. Será responsable do seu bo funcionamento e conservación e corresponderalle, polo tanto,
a explotación, vixilancia, conservación, mantemento, reparación e reposición destas e das que
poidan entregarse non futuro.” E máis en particular no apartado 11.3 da mesma cláusula relativo
á depuración de augas residuais sinala a obriga da concesionaria de “a. manter o funcionamento
normal das estacións depuradoras de forma ininterrompida e conseguindo, en todo momento,
uns índices de depuración que correspondan, como mínimo aos rendementos normais e
condicións que se indican en cada caso.””d. conservar e manter en perfecto estado todas as
instalacións, equipos e elementos das plantas, incluídas as instalacións de control, automatismo e
información.”

En conclusión, respecto ao episodio de vertido na depuradora de Donón ocorrido no verán de
2016, queda acreditado cos informes aos que se ven de facer referencia que a orixe do vertido
estaba na instalación e que este viría motivado por non realizarse ningún tipo de mantemento e
control sobre o sistema de depuración instalado, estando esta obriga atribuída expresamente e
con carácter esencial á adxudicataria.
6.- INCUMPRIMENTO DO CONTRATO, POR FALTA DE PRESENTACIÓN DO PLAN
DIRECTOR DEFINITIVO DE ACORDO E DUN PLAN DE FUGAS.
A cláusula 11.5 do PPT establece que “dentro do primeiro ano de contrato, a concesionaria
deberá presentar o plan director do servizo definitivo, que será aprobado polo Concello.”
Transcorridos máis de dous anos dende a entrada en vigor do contrato non existe constancia no
Concello da presentación deste plan. Neste senso a propia concesionaria no seu escrito de 25 de
agosto de 2016 recoñece explicitamente a inexistencia do Plan Director Definitivo motivando
este incumprimento cos problemas ocorridos coas tarifas da auga, argumento que, como xa
queda dito, non serve para xustificar o incumprimento das obrigas que lle corresponden como
concesionaria.
Do mesmo xeito ocorre co incumprimento da obriga de elaborar un plan de fugas que tampouco
foi presentado ao Concello malia que a cláusula 11.1.7 do PPT establece que a concesionaria
“obrigase a (…)establecer un plan ben estruturado de busca de fugas.
Os incumprimentos enumerados son susceptibles de fundar a causa de resolución contractual
contida no artigo 223.f) do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público, por constituír obrigas contractuais esenciais
cualificadas como tales nos pregos da contratación tal e como se ten xustificado ao expoñer cada
un deles.
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Especial interese para o presente expediente de resolución ten o Informe de incidencias do
servizo de 10 de maio de 2018 emitido por Método Ambiental Consultores S.L, asinado por
I. H. G.. Deste informe despréndense entro outros, os seguintes incumprimentos:

1.- Incumprimento de diferentes extremos do proxecto técnico de organización dos servizos
presentado pola concesionaria coma parte do Sobre B que serviu para a adxudicación do
contrato, tales coma o Plan de xestión de mantemento das redes de abastecemento, Plan de
mellora do rendemento hidráulico, Plan de xestión de mantemento das redes de saneamento e
Plan de mantemento das instalación e xestión da EDAR.
2.- Incumprimento da obriga de manter adecuadamente e conservar en perfecto estado todas as
instalacións e equipos das plantas, realizando os traballos necesarios para a explotación,
mantemento e conservación das instalacións adscritas ao servizo (EDAR, redes...)
3.- Posible incumprimento do Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero polo que se establecen os
criterios sanitarios de calidade da auga de consumo humano.
4.- Incumprimento das disposicións vixentes en materia de seguridade e saúde no traballo (Real
Decreto 486/1997 de 14 de abril).
5.- Incumprimento dos obxectivos de rendemento hidráulico comprometidos pola concesionaria
no contrato.
A continuación acompañase unha relación cronolóxica dos informes e denuncias formalizadas
por distintos órganos que poñen ao descuberto deficiencias notorias no funcionamento e xestión
do servizo do ciclo integral da auga que pasamos a concretar:
- Acta Denuncia da Garda Civil de data 24/11/2014 por vertidos dende o bombeo de Vilariño.
- Acta Denuncia da Garda Civil de data 04/02/2015 por vertidos no bombeo de Vilariño.
- Informe da Policía Local de 15/02/2015 sobre vertido de augas residuais ao mar ao carón da
lonxa do porto de Cangas.
- Informe da Policía Local de 01/03/2015 sobre augas sen depurar que verten ao mar na zona da
Congorza procedentes da depuradora da Areamilla.
-Acta Denuncia da Garda Civil de data 09/03/2015 por vertido de augas residuais ao mar dende
o bombeo de Vilariño
-Acta Denuncia da Garda Civil de data 12/03/2015 por vertido de augas residuais ao mar dende
o aliviadoiro da EDAR de Balea actuando por chamada do Patrón Maior da Confraría de
Pescadores de Cangas.
- Informe da Policía Local de 20/06/2015 sobre vertido augas fecáis no río Orxas á altura da
avda. José Graña.
- Informe da Policía Local de 21/06/2015 sobre vertido augas fecais na praia de Rodeira.
- Informe da Policía Local de 25/07/2015 sobre vertedura de fecais ao mar na beiramar,
- Acta Denuncia da Garda Civil de 27/07/2017 por vertido de augas residuais no río da Canle
Herbello procedente dun fallo no bombeo da rede municipal.
- Informe da Policía Local de 03/11/2015 sobre vertidos de augas fecais ao mar na zona da
Congorza ( depuradora ).
- Informe da Policía Local de 07/11/2015 sobre vertido da depuradora.
- Acta denuncia da Garda Civil de 06/01/2016 por vertido de augas residuais sen depurar no
bombeo de Vilariño.
- Acta denuncia da Garda Civil de 07/01/2016 por vertido de augas residuais sen depurar a praia
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de Pinténs.
- Acta denuncia da Garda Civil de 11/02/2016 por vertido de augas residuais sen depurar no
bombeo de Vilariño.
- Informe da Policía Local de 20/02/2016 sobre vertido de augas residuais no peirao de Cangas ó
carón do parque infantil da estación de autobuses.
- Acta denuncia da Garda Civil de 20/02/2016 por vertido de augas residuais sen depurar no
bombeo de Vilariño.
- Informe da Policía Local de 22/02/2016 sobre vertido de augas fecais cara ó mar no peirao da
Congorza.
- Acta denuncia da Garda Civil de 23/02/2016 por vertido de augas residuais sen depurar polo
aliviadoiro da EDAR de Balea
- Informe da Policía Local de 06/03/2016 sobre augas sen depurar que verten ao mar na zona da
Congorza procedentes da depuradora de Areamilla.
- Informe da Policía Local de 03/04/2016 sobre vertedura da depuradora de Areamilla.
- Informe da Policía Local de 05/04/2016 sobre vertido de augas fecais na praia de Menduíña.
- Acta denuncia da Garda Civil de 06/04/2016 por vertido de augas residuais sen depurar dende
o bombeo da rede de saneamento na praia de Menduíña (Aldán).
- Informe da Policía Local de 10/04/2016 sobre vertido augas turbias no peirao de Cangas.
- Informe da Policía Local de 19/04/2016 sobre vertido de augas fecais ao río de Vilariño, R/
David Cal.
- Acta denuncia da Garda Civil de 19/04/2016 por vertido de augas residuais sen depurar no
bombeo de Vilariño.
- Informe da Policía Local de 26/04/2016 sobre vertido de augas residuais en Vilariño.
- Acta denuncia da Garda Civil de 24/05/2016 por vertido de augas residuais sen depurar na
desembocadura do río Orxas dende o bombeo da rede municipal de saneamento.
- Informe do operario municipal. D. A. H. D. sobre anomalías graves no
bombeo de Vilariño.
- Informe da Policía Local de 01/07/2016 sobre incidencia na depuradora de Areamilla. Nesa
mesma data denuncia do veciño D. J.M. P.L.sobre deficiencias mesma EDAR.
- Acta denuncia da Garda Civil de 12/07/2016 por vertido de augas residuais sen depurar no río
Bouzós (Coiro) dende a rede de saneamento.
- Escrito do mesmo veciño, J.M. P., remitindo denuncias diversas a Xunta.
- Acta denuncia da Garda Civil de 18/02/2017 por vertido de augas residuais sen depurar no
bombeo de Vilariño.
- Acta denuncia da Garda Civil de 27/03/2017 por vertido de augas residuais sen depurar no río
Bouzós (Coiro, Lugar de Romarigo) dende a rede de saneamento.
- Informe da Policía Local de verteduras de augas fecais na dársena do Porto de Cangas o día
03/06/2017.
- Informe da Policía Local por un vertido o 16/06/2017 na praia de Santa Marta procedente dun
bombeo da rede de saneamento
- Escrito do veciño J.M. P.L., dando conta de malos cheiros no entorno da
depuradora de 21/06/2017.
- Escrito de M. G. P., de data 28/06/2017 dando conta dun vertido dende a rede
de sumidoiros municipal, no pozo de bombeo da fábrica de Massó.
- Informe da Policía Local de Cangas de vertedura polo aliviadoiro do bombeo río de Vilariño de
data 06/07/2017.
- Informe da Policía Local da vertido no Río Orxas en Aldán do día 06/07/2017.
- Escrito do veciño J.M. P.L., dando conta do depósito de sólidos procedentes
da depuradora nos contedores de lixo de data 11/07/2017.
- Informe do funcionario municipal A. H. D., de data 12/07/2017 sobre
deficiencias na instalación de depósito de auga municipal de Xielas (Ourelo).
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- Informe da Policía Local de Cangas de vertedura ao río de Vilariño de data 26/07/2017.
- Informe da Policía Local de Cangas de data 05/10/2017 dando conta da presencia de residuos
fecais nos sumidoiros de pluviais na Prazoleta do Señal.
-Informe da Policía Local de Cangas de data 08/10/2017 no que se dá conta dunha vertedura
polo aliviadoiro da zona de Massó.
- Referencia de notas de prensa do xornal Faro de Vigo facéndose eco de diversas denuncias e
irregularidades na prestación do servizo do ciclo integral da auga, como por exemplo a do
martes 01 de marzo de 2016 ou a do xoves 15 de decembro de 2016. En 2017 noticia do mesmo
diario de data 05/07/2017 dando conta das denuncias presentadas polos veciños de Areamilla por
vertidos da EDAR de Cangas dos días 27 e 28 de xuño de 2017. Nota de prensa sobre vertidos
na praia de Aldán, de data 26/10/2017.
- En data 26.12.2017 Augas de Galicia remite acordo iniciación de expediente sancionador en
relación materia de vertidos de augas residuais en Vilariño-Hío, de data 02.11.2017 e con data
05/02/2018 dentro do mesmo expediente achega a correspondente proposta de sanción por tales
vertidos por importe de 2.500 euros.
- Escrito do veciño J.M. P.L., dando conta de avaria e desmontaxe dun dos
motores dos rotores de aireación da depuradora de Areamilla de data 11/01/2018.
- En data 22.01.2018 Augas de Galicia remite acordo iniciación de expediente sancionador en
relación materia de vertidos de augas residuais en EDAR Municipal en Congorza-Darbo, de data
27.10.2017.
- En data 06.02.2018 Augas de Galicia remite informe correspondente ás auditorías realizadas na
EDAR no mes de decembro 2017.

Esta ampla relación demostra que os incumprimentos das obrigas contractuais da concesionaria
anteriormente expostos están a ser reiterados no tempo e traer graves consecuencias para o
medio ambiente e a cidadanía, poñendo en risco a sectores tan importantes na economía deste
Concello como o pesqueiro (coa afección aos bancos pesqueiro e marisqueiro afectados polos
vertidos) e o turístico (vertidos en praias).
A sinatura do actual contrato do ciclo integral da auga tiña por obxectivo dar solución a moitos
destes problemas, os incumprimentos das obrigas contractuais da Concesionaria fixeron perder
máis de dous anos na implantación das solucións que se tiñan deseñado a tal fin no contrato.
A complexidade na tramitación do presente expediente aconsella adoptar en aplicación do
previsto no artigo 32.1 da Lei 39/2015 a ampliación do prazo inicial previsto de tres meses por o
máximo permitido no mesmo, isto é, un mes e medio máis.
Visto o informe de Secretaría de data 23 de maio de 2018 núm. 2018-0019 sobre o
procedemento a seguir e a lexislación aplicable.
Por responsabilidade o Concello non pode permitir que esta situación se prolongue máis tempo e
por tal motivo proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Iniciar expediente de resolución do Contrato de Xestión do Servizo Público, mediante
concesión administrativa, relativo ao Ciclo Integral da Auga do Concello de Cangas subscrito o
24/10/2014 por incumprimento por parte do contratista das obrigas contractuais esenciais
cualificadas como tales nos pregos da contratación.
Segundo.- Formar o expediente para a elaboración dos informes Xurídico, da Intervención e
Técnicos que resulten precisos para a instrución e tramitación do expediente resolutorio
conforme ao previsto no artigo 224.1 TRLCSP e o artigo 109 do RD 1098/2001, de 12 de
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outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións
Públicas.
Terceiro.- Dar audiencia ao contratista por un prazo de dez días naturais desde a notificación do
presente acordo, e ao avalista ou asegurador polo mesmo prazo, aos efectos de que presenten as
alegacións e documentos que consideren convenientes.
Cuarto.- Delegar na Alcaldía-Presidencia, por razón de eficacia, as competencias do Pleno como
órgano de contratación administrativa do servizo para actos de trámite e reservando para o Pleno
a facultade de resolución.
Quinto.- Solicitar informe sobre as alegacións que se presenten e sobre a valoración dos bens
que van reverter ao Concello si se procedese á resolución do contrato, en virtude do artigo 288.1
do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real
Decreto-Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.
Sexto.- Requirir Ditame do Consello Consultivo de Galicia, cando se formule oposición por
parte do contratista.
Sétimo.- Ampliar o prazo máximo para resolver en un mes e medio sobre os tres meses
inicialmente previstos nos termos do disposto no artigo 32.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.”
VOTACIÓN E ACORDO:
Votos a favor: 11 (4 dos/as concelleiros/as presentes da ACE-SON, 4 do BNG, 3 da ASPUN)
Abstencións: 10 (8 dos/as concelleiros/as presentes do PP, 1 do PsdeG-PSOE e 1 de Cangas
Decide)
Polo tanto, o Pleno da Corporación, por maioría de votos, acorda aprobar integramente a
proposta transcrita anteriormente.

Expediente 1985/2018. Recoñecemento de dedicación parcial de membros da Corporación
(grupo ASPUN)
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 11,
En contra: 0,
Abstencións: 10,
Ausentes: 0

Dáse conta do dictame favorable emitido pola Comisión Informativa Única realizada o dia
25.05.2018.
Así mesmo a Presidencia dá conta da Proposta da Alcaldía do dia 23.05.2018, relativa ao
recoñecemento de dedicación parcial de membros da Corporación (grupo ASPUN), que é como
segue:
“Visto que o Pleno na súa sesión extraordinaria de 26 de xuño de 2015 estableceu no punto
primeiro do acordo sobre asignacións económicas (Punto 7º da Orde do día) fixar como postos
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con dedicación exclusiva os seguintes:
• Alcaldía: Dedicación exclusiva a partires do 1 de setembro de 2015.
• Concelleira delegada de Obras e servizos
• Concelleiro delegado de Facenda, Urbanismo e Patrimonio
• Concelleiro delegado de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade
Visto que o Pleno na súa sesión de 26 de maio de 2017 acordou modificar o acordo de Pleno de
27 de maio de 2016 sobre asignacións económicas, referido á determinación de postos con
dedicación, retirando a dedicación exclusiva do cargo de Concelleira de Participación veciñal,
Transparencia e Asociacionismo e establecendo a dedicación exclusiva da Concelleira de
Desenvolvemento económico e Emprego Local a partires do 15 de xuño de 2017.
Visto que o grupo municipal Asemblea pola Unidade comunicou ao Concello mediante escrito
de data 11.04.2018 (rex. Núm.2018-E-RE-232) o acordo adoptado pola coordinadora do seu
partido en data 7 de abril de 2018 de remate da dedicación exclusiva da Concelleira de
Desenvolvemento económico e Emprego Local, pasando a dedicación parcial para a Concelleira
de Desenvolvemento económico e Emprego Local e o Concelleiro de Servizos Sociais,
Igualdade e Sanidade a partires do 15 de xuño de 2018.
De conformidade co disposto nos artigos 75 da Lei 7/ 1985 e 13 do Rd. 2568/1986, PROPOÑO
ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Modificar o acordo de Pleno de 26 de maio de 2017 sobre asignacións económicas,
referido á determinación de postos con dedicación, retirando a dedicación exclusiva do cargo de
Concelleira de Desenvolvemento económico.
Segundo.- Establecer o réxime de dedicación parcial a favor dos membros da Corporación que a
continuación se relacionan a partir do 15 de xuño de 2018, que se percibirán a súa retribución en
catorce pagas, doce correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e os dous restantes
correspondentes ás mensualidades de xuño e decembro, e darlles de alta no réxime xeral da
Seguridade Social, debendo asumir esta Corporación o pago das cotas empresariais que
corresponda:

— Concelleira de Desenvolvemento económico e Emprego Local percibirá unha retribución
anual bruta de 13.683,88 €, correspondentes ao 50 % da xornada de traballo.
— O Concelleiro de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade percibirá unha retribución anual
bruta de 13.683,88 €, correspondentes ao 50 % da xornada de traballo ..
Terceiro.- Este acordo publicarase no BOP así como no Taboleiro de Anuncios e na páxina web
do concello.
DELIBERACIÓNS:
Sr. Alcalde: explica o contido da proposta e indica que o custo das dedicacións parciais é
idéntico ao custo da dedicación exclusiva.
VOTACIÓN E ACORDO:
Votos a favor: 11 (4 dos/as concelleiros/as presentes da ACE-SON, 4 do BNG, 3 da ASPUN)
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Abstencións: 10 (8 dos/as concelleiros/as presentes do PP, 1 do PsdeG-PSOE e 1 de Cangas
Decide)
Polo tanto, o Pleno da Corporación, por maioría de votos, acorda aprobar integramente a
proposta transcrita anteriormente.

Expediente 2549/2018. Moción do grupo ASPUN de 03.05.2018 para expresar o
rexeitamento ao fallo da sentenza xudicial ao grupo "A Manada"
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Dáse conta do dictame favorable emitido pola Comisión Informativa Única realizada o dia
25.05.2018.
Así mesmo a Presidencia dá conta da moción do Grupo Municipal ASPUN, do dia 03.05.2018,
relativa a expresar o rexeitamento ao fallo da sentenza xudicial ao grupo "A Manada" que é
como segue:
“A noite do 7 de xullo de 2016, durante a celebración dos San Fermíns en Pamplona, cinco
homes (auto-proclamados como "La Manada") violaron e vexaron a unha moza de 18 anos,
furtando posteriormente o seu móbil para evitar que pedise axuda e deixándoa tirada nun portal.
Vinte meses despois, en novembro do 2017, comezou o xuízo perante a Audiencia de Navarra.
Durante todo o proceso, por parte dos maxistrados e da defensa dos acusados, a vítima foi
cuestionada, exposta, humillada e xulgada cos argumentos máis machistas.
Mesmo tentaron introducir como proba da inocencia dos agresores que a moza refixo a súa vida;
porén, todas as probas (vídeos, testemuñas, conversas de whatsapp) facían evidente a
premeditación e o comportamento delitivo dos membros de "La Manada".
Catro meses tardarían en ditar sentenza. Finalmente, a resolución absolve aos acusados do delito
de agresión sexual e condénaos a nove anos de prisión por un delito continuado de abuso sexual
con prevalimento, recollido no artigo 181.3 CP. Así, os maxistrados, nunha rancia interpretación
do Código Penal, consideran que non existiu intimidación, aínda que recoñecen que non houbo
consentimento da vítima. As críticas e as mobilizacións, con toda a lexitimidade, atacaron o
fallo, entendendo que a moza estaba manifestamente intimidada e sen capacidade algunha de
defenderse, e visibilizando os prexuízos aos que se enfrontou no proceso, que non teñen cabida
nun Estado de Dereito construído ao amparo da igualdade e da non discriminación. Ademais,
aínda que o delito de violación sufriu grandes cambios nos últimos anos, a súa ampla marxe
interpretativa deixou á agredida nas mans dunha discrecionalidade xudicial que, neste caso,
errou de maneira evidente.

Por outra banda, é preocupante que, na nosa sociedade, teña cabida un voto particular como o
emitido polo maxistrado R.G., que absolve aos acusados de tódolos delitos ao
considerar que non se apreza ningún tipo de violencia sexual.
Por todo isto, o Pleno do Concello asume os seguintes
ACORDOS
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PRIMEIRO.- Manifestar o seu rexeitamento á sentenza e á interpretación legal realizada polos
maxistrados da Audiencia de Navarra, entendendo que si existiu intimidación e, polo tanto, unha
violación que debe ser considerada agresión sexual, e non abuso, tal e como se establece nos
artigos 178 e seguintes do Código Penal.
SEGUNDO.- Denunciar o feito de que as mulleres sigamos sendo dobremente vítimas: por parte
dos agresores e por parte dunhas institucións asentadas no patriarcado e na criminalización das
agredidas.
TERCEIRO.- Instar ao Goberno e ás Cortes a levar a cabo as políticas e iniciativas lexislativas
precisas para equiparar normativamente a ausencia de consentimento á súa negativa no eido dos
delitos contra a liberdade e a indemnidade sexuais.
CUARTO.- Introducir ou intensificar, nas políticas do noso Concello, a perspectiva de xénero
para garantir un sistema máis xusto e democrático ás mulleres que residen nel.
QUINTO.- Instaurar medidas reais de empoderamento das mulleres en tódolos ámbitos,
nomeadamente nas institucións; así como garantir instrumentos de concienciación social que
sirvan para educar na igualdade e na liberdade das persoas coa fin de rematar coas violencias
machistas.”
DELIBERACIÓNS:
Sr. Alcalde: indica que se ben a moción foi presentada por Aspun, na Comisión Informativa se
decidíu asumir por todos os grupos coma moción conxunta.
Sra. Vizoso Marcos: explica o contido da moción, facendo referencia ás propostas de acordo.
Sr. Iglesias Santos: indica que a sentenza non é firme e se recorrerá pola vitima, polo Ministerio
Fiscal e polo Concello de Navarra, polo que espera que haxa matizacións respecto da primeira
sentenza.
Sr. Abalo Costa: di que apoiará a moción. Di que desgraciadamente este tipo de sentenzas son
unha constante.
Sra. Giráldez Santos: afirma que por suposto apoiarán a moción e cre que hai que denunciar
non só ás sentenzas, senón tamén as actitudes patriarcales e machistas na xustiza que se
reflicten especialmente nos interrogatorios.
Sra. Hermelo Piñeiro: di que apoiarán a moción e di que moitas veces en casos de violencia a
prensa xustifica con algunhas coletillas ese maltrato, cre que a violencia nunca se pode
xustificar. É un traballo desde as casas, escolas e institucións no que hai que poñer moito
empeño.
VOTACIÓN E ACORDO: o Concello Pleno, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda aprobar integramente a proposta presentada.

Expediente 2485/2018. Moción do grupo PP de 14.05.2018 s/ estación base de
telecomunicacións en Liméns.
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Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Dáse conta do dictame favorable emitido pola Comisión Informativa Única realizada o dia
25.05.2018.
Así mesmo a Presidencia dá conta da moción do Grupo Municipal PP, do dia 11.05.2018,
relativa á estación base de telecomunicacións de Liméns, que é como segue:
“O pasado 27 de Outubro do 2017, foi ditada sentenza pola Maxistrada - Xuíz Titular do
Xulgado do Contencioso -Administrativo N.º l de Pontevedra desestimando o Recurso interposto
por "France Telecom España SAU" impugnando a Resolución da Xunta Local do Concello de
Cangas en sesión realizada o 3 de Outubro do 2016, pola que se acordaba desestimar o Recurso
de Reposición interposto contra o acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Cangas de
data 7 de xullo do 2014 polo que se lle impoñía unha sanción de 6.001 €, por obras realizadas no
lugar de Liméns -O Hío, consistentes en instalación dunha estación base de telecomunicacións.
Dito procedemento abreviado foi presentado pola citada empresa contra o Concello de Cangas
sendo o mesmo tempo codemandada a AA.W. X.

Desde o PP consideramos que se esta situación é grave, mais grave é que o Concello ofreza ,e
mesmo chega a asinar un protocolo de colaboración coa citada empresa para poñer a súa
disposición unha propiedade municipal rodeada de vivendas e nunha instalación deportiva onde
con periodicidade pasan por elas miles de persoas de tódalas idades.
Despois do tempo transcorrido desde a emisión da citada sentenza, e non tendo coñecemento
este Grupo Municipal de que nada se fixera para solucionar este problema, e mais tal e como se
especifica no fallo que contra a mesma non cabe Recurso de Apelación, efectuamos as seguintes,
PROPOSTAS DE ACORDO:
-O Pleno da Corporación, insta o Goberno Municipal a que tome as medidas pertinentes para
restaurar o orden urbanístico vulnerado, e repoñer os bens afectados o estado anterior a
produción da situación ilegal.
-O Pleno da Corporación, insta ao Goberno Municipal a contratar unha asistencia técnica para
que elabore unha proposta de situación das estacións de telecomunicacións necesarias para dar
cobertura telefónica en todo territorio de Cangas.”
DELIBERACIÓNS:
Sr. Sotelo Villar: explica o contido da moción presentada e dá lectura á proposta de acordo.
Sr. Alcalde: indica que sobre o primeiro punto de acordo pouco se pode dicir, hai unha sentenza
xudicial que obviamente se ten que cumprir. Explica que a empresa ten estudos de cobertura que
teñen o visto bo e poderían emprezar a traballar en novas alternativas. A contratación dunha
asistencia técnica para facer o estudo de coberturas en todo o concello implica un custo moi
elevado. Di que o concello si se pode comprometer a facer un estudo alternativo para a ubicación
da antena do Gatañal.
Sr. Sotelo Villar: di que acepta retirar o punto segundo da moción. Pide que se dea cumprimento
á sentenza porque xa pasaron moitos meses e que se esixa á empresa que axilice a instalación da
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antena de Varalonga.
VOTACIÓN E ACORDO DO PUNTO 1º: o Concello Pleno, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda aprobar integramente o punto 1º da proposta presentada e queda
retirado o punto segundo.

Expediente 2550/2018. Moción do grupo PP de 15.05.2018 para estabrecer unha estratexia
para solucionar as deficiencias nos sistemas de bombeos do saneamento.
Desfavorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, En contra: 11,
Abstencións: 0, Ausentes: 0

Dáse conta do dictame favorable emitido pola Comisión Informativa Única realizada o dia
25.05.2018.
Así mesmo a Presidencia dá conta da moción do Grupo Municipal PP, do dia 15.05.2018,
relativa a estabrecer unha estratexia para solucionar as deficiencias nos sistemas de bombeos do
saneamento, que é como segue:
“E unha triste realidade que no transcurso desta lexislatura estamos a sufrir unha vaga de
vertidos contaminantes que están a deteriorar o noso privilexiado patrimonio natural, asemade
están a prexudicar a un sector importantísimo na nosa economía local como é o mariñeiro.
Estamos a falar de un problema de saúde pública, con afección ao marisqueo e o peche de
praias ao baño, e de tamén, o máis grave problema ambiental da nosa vila.
Só no expediente para a ruptura contractual coa empresa concesionaria do Ciclo Integral da
Auga habían máis de ¡40! sucesos que remataban en verteduras de augas contaminadas ao
noso litoral. Posteriormente, neste case ano e medio hai que engadir outros episodios graves de
vertidos como son os da ría de Aldán, os de Vilariño, Liméns, A Congorza, etc..
Moitos destes vertidos teñen a súa orixe no deficiente estado e na non renovación dos equipos
de bombeo de impulsión da rede de saneamento. Xa fai tempo que estas estacións de bombeo
están a dar numerosos problemas en forma de avarías, polo que incluíuse no Prego Técnico do
Ciclo da Auga as directrices a seguir para súa vixilancia, mantemento, conservación e
reparación; ademais dun plan para a xestión de mantemento dos grupos de bombeo.
A non execución destas melloras e reparacións antes da tempada de verán pode provocar
grandes problemas de vertidos, tendo en conta o aumento de poboación na nosa vila.
Tamén se incluía executar o Plan de control de verteduras proposto na oferta. Ademais en caso
de sancións o Prego o di claro: "O pagamento das multas ou sancións derivadas de verteduras
ás canles públicas imputables ao concesionario por mala conservación, mantemento e
reparación do saneamento".
Ademais no artigo 11.2.2." Explotación, conservación, mantemento e reparación das obras e
instalacións de rede de sumidoiros" indica textualmente:
O concesionario está obrigado a:

Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

a) Facerse cargo da xestión, mantemento, conservación e reparación da rede de saneamento e
emisarios xerais, que inclúe a realización de labores periódicas de verificación do bo
funcionamento e no seu caso de reparación de canalizacións, equipos, pozos de rexistro,
sumidoiros, vertedoiros, cámaras de descarga, pozos de bombeo, e outros elementos da rede, e a
busca, localización e reparación de perdas da rede. Para estes efectos nos dous primeiros anos
da concesión, o adxudicatario do servizo deberá facer un estudo e recoñecemento de toda a
rede de saneamento.
b) A conservación e limpeza das instalacións de bombeo, tanto de augas pluviais como de augas
fecais, dende os puntos de vertedura ata o pozo xeral de bombeo.
En definitiva este documento (Prego Técnico) establece unha serie de compromisos por parte da
empresa concesionaria (UTE Aqualia-Civis Global) nos que se inclúe a mellora e
modernización das infraestruturas de saneamento. Ademais recolle a obriga de executar por
parte desta inversións por valor de 3,5 M € nos dous primeiros anos; aí atópanse estipuladas
partidas específicas para os equipos de bombeo da rede de saneamento.
A día de hoxe non se está a cumprir co reflectido no Prego Técnico co resultado de episodios
contaminantes ao noso litoral, coas súas gravísimas consecuencias.
Por todo argumentado anteriormente preséntanse o Pleno as seguintes PROPOSTAS DE
ACORDO:
1- Instar ao Goberno Municipal a que esixa á concesionaria do contrato do Ciclo Integral da
Auga poñer en marcha un plan de actuacións nos bombeos da rede de saneamento, que inclúa
un estudo previo das deficiencias nas referidas instalacións do sistema de saneamento.
2- Baseado no anterior estudo proposto, que se tomen as medidas urxentes para resolver as
anteditas deficiencias, renovando e corrixindo as necesidades das estacións de bombeo, de xeito
que funcionen nas condicións óptimas paro o desenvolvemento da súa función.
3- Que se informe á Corporación Municipal tanto do estudo de necesidades como das solucións
para o correcto funcionamento dos equipos de bombeo da rede de saneamento.”
Incidencias:
Cando son as 21:38 horas abandona o Salón de Sesións o Sr. Alcalde e queda na Presidencia a
primeira tenente de Alcalde Sra. Giráldez Santos.
DELIBERACIÓNS:
Sr. Graña Graña: explica o obxecto da moción, sinalando que os verquido denunciados non só
implican un problema medioambiental, senón que ademais prexudica en concreto ao sector
mariñeiro e tamén ao turístico. Indica que a concellería e Medio Ambiente segue sen facilitar a
información solicitada en diversas ocasións. Independentemente de que se estea a tramitar a
resolución do contrato do ciclo da auga, o prego técnico segue en vigor, polo que a empresa ten
unha serie de obrigas en relación aos bombeos que non están a cumprir e de feito cada vez hai
máis verquidos. Indica que non hai plan de control de verquidos. Non entende que o concello
pague multas por verquidos cando está recollido nos pregos que é a concesionaria quen ten que
pagar tales multas por ser a súa responsabilidade directa. Dá lectura aos puntos de acordo.
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Sra. Giráldez Santos: indica que todos os pozos de bombeo son municipais, se ben, o
mantemento é da empresa. Indica que este tipo de incumprimentos foron os que deron pe ao
inicio do primeiro expediente de resolución do contrato, xa que é unha obriga que recollen os
pregos ao inicio do contrato, de forma que a reacción do concello é abrir o expediente de
resolución do contrato e elaborar o proxecto dos bombeos, estudo que se lle repercutirá á
empresa, tanto o estudo coma as actuacións que se realicen a raiz dese estudo. Di que non
apoiarán a moción.
Incidencias:
Cando son as 21:43 horas incorpórase ao Salón de Sesións o Sr. Alcalde.
Sr. Iglesias Santos: cre que o feito de iniciar a resolución do contrato non é contradictorio coa
moción do PP. Votará a favor.
Sra. Castro Paredes: di que hai dous aspectos claves nesta materia. Cre que a moción ten erros
na exposición e nos acordos que se propoñen. Por outro lado o PP presenta esta moción e ao
mesmo tempo se absteñen nos puntos 3º e 4º da orde do día. Lembra que é con este goberno que
se empezou a levar un control dos verquidos, polo que non se pode facer unha comparativa cos
verquidos anteriores. Indica que as sancións da Xunta se lle impoñen ao Concello e o Concello
debe repercutirllo á empresa concesionaria. O Sr. Graña Graña di que non se lle facilita a
documentación, pero a exposición que acaba de facer pon de manifesto que si accedeu á
documentación.
Sr. Graña Graña: di que co goberno anterior xa había numerosos expedientes en materia de
verquidos. Indica que toda a información que teñen en materia de verquidos os obtiveron grazas
ao expediente de inicio de resolución do contrato da auga tramitado a iniciativa do Sr. Abalo
Costa, xa que todas as solicitudes que se fixeron nesta materia á concellería de medio ambiente
non foron respostadas. Sinalar que a tramitación do expediente de resolución do contrato da
auga é compatible con tramitar os correspondentes expedientes sancionadores polos verquidos
producidos. Non entende que voten en contra de facer un plan de verquidos.
Sr. Alcalde: di que o concello xa puxo en marcha un estudo sobre os verquidos e un plan de
actuación.
Sr. Hermelo Álvarez: di que votarán en contra, en base a que se está a elaborar xa un estudo na
mesma materia que solicita a mocion do PP.
Sra. Castro Paredes: di que este estudo que se está a facer é máis ambicioso do solicitado polo
PP.
Sinala que os primeiros corenta episodios de verquido están incluídos no primeiro expediente de
resolución do contrato da auga que se iniciou o ano pasado e ao que accederon todos os grupos,
o cal pon de manifesto que o Sr. Graña Graña minte. Insiste en que o goberno está traballando
para solucionar este problema, fronte a oposición que se abstivo no expediente de resolución do
contrato da auga.
Sr. Graña Graña: di que en abril 2016 solicitou estes expedientes e non os obtivo ata maio de
2017, cando o Sr. Abalo Costa iniciou o expediente de resolución da auga por primeira vez.
Lembra que hai verquidos todos os días, especialmente en Vilariño, o cal é unha vergoña e
debería como mínimo sancionarse á empresa e obligala a cumprir coas súas obrigas contractuais.
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Indica que hai denuncias da Garda Civil, Policía e funcionarios municipais, e advirte que durante
o verán a situación pode agravarse.
Sr. Alcalde: repite que se está a elaborar un estudo nesta materia.
VOTACIÓN E ACORDO:
Votos a favor: 10 (8 dos/as concelleiros/as presentes do PP, 1 do PsdeG-PSOE e 1 de Cangas
Decide)
Votos en contra: 11 (4 dos/as concelleiros/as presentes da ACE-SON, 4 do BNG, 3 da ASPUN)
Polo tanto, o Pleno da Corporación, por maioría de votos, acorda rexeitar a proposta transcrita
anteriormente.

Expediente 2515/2018. Moción do grupo PP de 15.05.2018 s/ o camiño de Punta Couso.
Non hai acordo

Motivo: Falta de
quórum

Dáse conta do dictame favorable emitido pola Comisión Informativa Única realizada o dia
25.05.2018.
Así mesmo a Presidencia dá conta da moción do Grupo Municipal PP presentada o dia
15.05.2018, relativa ao camiño de Punta Couso, que é como segue:
“O acceso a Punta Couso é un problema que ven de lonxe, donde se priva da liberdade, uso e
títularidade dun carniño que debería de ser público, xa que existe e máis que evidente a súa
necesidade e interese público de dito acceso.
É unha vergoña, que unha parte do territorio de costa do Concello de Cangas, non poida ser
visitado polos veciños, prívase do acceso aos mariñeiros para o seu traballo ou impide o
mantemento do faro pola seguridade no mar.
O ano pasado, víu ao Pleno de Cangas, e non era a primeira vez, unha moción que solicitaba,
que este camiño sexa de acceso público. Pasou un ano, pasan os anos, e continúa o problema do
acceso a Punta Couso e dende o Concello de Cangas non se lle está dando solución.
Por estes motivos, propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal de Cangas a seguinte
proposta de ACORDO:
1) Que de maneira inmediata ou no menor tempo posible, se inicie un expediente expropiación
do acceso a Punta Couso. para que este pase a ser de títularidade municipal, para o seu uso
público.”
DELIBERACIÓNS:
Sr. Soliño Costas: explica o contido da moción. Sinala que en varias ocacións presentaron
mocións sobre cuestións similares, xa que é un problema que ven de lonxe. Cre que é unha
vergoña que a día de hoxe parte do territorio de Cangas non pode ser visitado, nin se poida
acceder por mariñeiros. Dá lectura ás propostas de acordo.
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Sr. Alcalde: propón unha emenda para propoñer outras alternativas á expropiación.
Sr. Abalo Costa: lembra que o PP gobernou moitos anos e non adoptaron medidas na materia.
Sinala que o goberno municipal xa está actuando nesta materia, especialmente a través do equipo
redactor do PXOM, que está a traballar na actualización do inventario.
Preténdese inventariar o camiño en base ás licenzas municipais outorgadas nese ámbito.
Sr. Gestido Porto: lembra que en setembro de 2017, presentou unha moción na materia que se
aprobou por unanimidade, polo que pide que se actúe na materia, poñendo os medios necesarios
para cumprir a moción.
Sr. Alcalde: indica que xa se está actuando na materia, e que son trámites que non se resolven en
dous meses, porque é un proceso complexo, que xa se está a tramitar.
Sr. Iglesias Santos: di que bota en falta documentación relativa a este expediente para poder
posicionarse, polo que se vai abster.
Sr. Hermelo Álvarez: di que votará a favor do texto emendado porque cre que hai alternativas
máis oportunas que a expropiación. En caso contrario se absterán. Fai referencia ás dúas
sentenzas que indican que polo concello non se aportou documentación en defensa da titularidade
pública do camiño.
Sr. Alcalde: dá lectura á emenda proposta: que di:
“Avanzar nos trámites para executar as accións necesarias cara á consecución de que o acceso a
Punta Couso pase a ser de titularidade municipal.”
Sr. Soliño Costas: cre que o goberno é responsable de todo o que ocurre no termo municipal.
Cre que é culpa de todos os gobernos municipais que ese camiño estea pechado, sobre todo por
inacción dos gobernos. Indica que xa o ano pasado se falou de inventariar o camiño, e moitos
meses dispois non se sabe nada de tal expediente. Cre que a expropiación estaría apoiada na
existencia indubidable dun interese público e que a modificación do inventario non dá a
titularidade do camiño, pero a expropiación si, porque é algo que se rexistra e constará nun
documento de validez xeral.
Incidencias:
Cando son as 22:18 horas abandona o Salón de Sesións o concelleiro Sr. Soliño Costas a
pedimento do Sr. Alcalde, por insultar ao Sr. Abalo Costa.
Sr. Sotelo Villar: di que o que se buscaba era un consenso para atopar unha solución a esta
problemática.
Incidencias:
Cando son as 22:20 horas abandonan o Salón de Sesións os concelleiros do grupo municipal PP.
A moción decae ao abandonar o Pleno o grupo propoñente.
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Expediente 2484/2018. Moción do PSdG-PSOE de 15.05.2018 s/ a sociedade estatal de
Correos e Telégrafos S.A.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Dáse conta do dictame favorable emitido pola Comisión Informativa Única realizada o dia
25.05.2018.
Así mesmo a Presidencia dá conta da moción do Grupo Municipal PS de G-PSOE, presentada o
dia 15.05.2018, relativa á sociedade estatal de Correos e Telégrafos S.A., coa corrección
acordada na Comisión Informativa, que é como segue:
“Correos é unha sociedade estatal que leva prestando os seus servizos a todos os españois desde
o 8 de xullo de 1716. Actualmente, é a sociedade responsable de prestar o Servizo Postal
Universal en España de acordo a uns requisitos de calidade, regularidade, accesibilidade e
asequibilidad, que fan efectivo o dereito de toda a cidadanía ás comunicacións postais.
As cifras de Correos dan mostra da importancia da súa rede: máis de 8.000 entidades locais son
atendidas a través dunha rede física e humana en todo o territorio nacional. Un servizo prestado
a través de 8.946 puntos de atención, máis de 57.000 empregados onde o 49% son mulleres e o
51%, homes, que percorren diariamente 700.000 quilómetros diarios para atender a fogares e
empresas.
A garantía do dereito de toda a cidadanía ás comunicacións postais a través da rede da Sociedade
Estatal Correos e Telégrafos, sobre todo no ámbito rural e o mantemento da prestación dun
servizo público de calidade, fan necesario que se poñan en marcha as accións necesarias para
garantir a súa viabilidade futura. Neste sentido, é necesario que o operador público, do mesmo
xeito que noutros países da nosa contorna europea, diversifique a súa actividade, aproveitando a
capilaridad da súa rede, para obter economías de alcance, aumentado a porcentaxe de ingresos
por actividades distintas á postal, como son: paquetería, servizos financeiros, retail, dixital, etc.;
ademais de levar a cabo acciones dirixidas á investigación, desenvolvemento e innovación en
materia postal e servizos de proximidade que permitan, contrarrestar a diminución de volumes e
ingresos pola actividade puramente postal (especialmente nos segmentos de cartas tradicionais,
afectados ao efecto de substitución tecnolóxica), equilibrar a súa conta de resultados e manter a
rede de Servizo Postal Universal.

En Correos, como noutros sectores, é incuestionable o esforzo e implicación dos seus
traballadores e traballadoras e as organizacións sindicais para garantir a viabilidade do operador
público nun contexto de forte diminución nas súas condicións e dereitos laborais, con 7 anos de
recortes, o convenio colectivo conxelado desde decembro de 2013, a perda de máis de 15 mil
empregos coa consecuente sobrecarga de traballo e unha gran incerteza de futuro. Estes
elementos teñen unha gran incidencia nun operador responsable, por unha banda, da prestación
dun servizo público e, por outro, obrigado a competir nun mercado moi competitivo no que un
dos seus maiores activos é o persoal, ao que hai que coidar, incentivar e facer cómplices das
distintas decisións que se toman respecto do seu futuro.

A todo isto únese a Resolución de 30 de decembro de 2017, do Consello de Administración da
Entidade Estatal de Correos e Telégrafos S.A. que aprobou as novas tarifas que se aplicarán no
ano 2018 onde, como novidade, fixa dúas zonas diferenciadas (A e B) para os efectos de aplicar
distintos importes nos envíos de publicacións periódicas. A denominada “zona A” aplicaríase a
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destinos locais, capitais de provincia, localidades con administracións de Correos e poboacións
de máis de 50.000 habitantes; e a denominada “zona B”, que se aplicaría ao resto de destinos. En
todos os tramos de peso, as tarifas da zona B son aproximadamente un 30% máis caras que as
da zona A, e o número de destinatarios aos que afecta ao redor de 22 millóns de persoas.
A vixente Lei 43/ 2010, de 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, dos dereitos dos
usuarios e do mercado postal, que traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva postal
2008/6/CE, de 20 de febreiro de 2008, proporcionou ao ámbito das comunicacións postais un
marco legal que garante os dereitos dos cidadáns e dos usuarios a recibir un servizo postal
universal na integridade do territorio nacional de boa calidade, a prezos alcanzables,
encomendando esta responsabilidade ao operador público Sociedade Estatal Correos e
Telégrafos, S.A.
Así mesmo, a nova regulación postal contempla os instrumentos para garantir o financiamento
das obrigacións de servizo público, precisando os mecanismos para a determinación do custo
neto e o cálculo da contía da carga financeira inxusta que levan as obrigacións derivadas da
prestación do Servizo Postal Universal.
Sin embargo, o marco lexislativo postal vixente, despois de máis de sete anos desde a súa
entrada en vigor, aínda non se desenvolveu plenamente polo que é necesario que o Goberno
aprobe a normativa de menor rango prevista na citada Lei 43/ 2010, e especialmente o Plan de
Prestación do Servizo Postal Universal, un instrumento necesario para que o operador público
poida cumprir plena e eficazmente co seu labor e potenciar o seu papel histórico como
instrumento que contribúe á vertebración territorial, a cohesión social e a mellora da actividade
económica.
A falta de aprobación polo Goberno do Plan de Prestación do Servizo Postal Universal, e a
repercusión negativa que iso comporta para garantir un proxecto empresarial sólido e crible para
a maior empresa pública da SEPI por número de traballadores empregados, son motivo de gran
preocupación para o sector, pese ao Plan de Acción da Sociedade Estatal.
Por todo o exposto, o grupo municipal socialista solicita ao pleno da corporación a toma dos
seguintes:
ACORDOS:

Instar á Administración do Estado a:
1- Deseñar e aprobar un Plan Estratéxico para aumentar a competitividade e garantir a
viabilidade da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos, S. A. Este Plan debe conter, entre
outros elementos, a diversificación a través de actividades como: paquetería, servizos
financeiros, retail, dixital, etc. Deberá contar na súa elaboración coa participación dos
representantes dos traballadores e traballadoras, e cos grupos políticos representados no
Congreso dos Deputados.
2- Negociar, ao longo de 2018, un novo pacto colectivo cos traballadores que busque, entre
outras cousas, garantir a taxa de reposición, a estabilidade no emprego mediante convocatorias
de consolidación nos próximos anos, o rexuvenecemento do persoal, a garantía e mellora das
condicións laborais e un pacto salarial que, ademais de buscar recuperar o salario perdido nos
últimos anos, responda á singularidade da compañía pública.
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Desenvolver e completar a normativa prevista na Lei 43/2010, de 30 de decembro, do Servizo
Postal Universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal, a fin de garantir os
compromisos de prestación e financiamento das obrigacións contraídas cun Servizo Postal
Universal de calidade, a prezos alcanzables e accesible para todos os cidadáns e usuarios,
conforme ao previsto na devandita lei. Aprobar, particularmente e de maneira inmediata,
mediante Acordo do Consello de Ministros, o Plan de Prestación do Servizo Postal Universal
previsto na lei, fixando un Servizo Universal de calidade, suficiente para atender ás demandas
dos cidadáns, usuarios e empresas; garantindo o custo real da carga financeira inxusta do servizo
postal universal, a prestación dun Servizo Postal Universal de calidade e regularidade, así como
a rede física que lle dá soporte, con especial atención ao ámbito rural, e a través dun
financiamento adecuado.

3- Adoptar, de forma urxente, cantas medidas sexan necesarias para corrixir os obstáculos que,
en relación co exercicio do dereito fundamental a comunicar e recibir información veraz e sobre
a obrigación constitucional dos poderes públicos a promover e tutelar o acceso á cultura e á
investigación científica e técnica, puidesen derivarse da dicriminación tarifaria aprobada por
Correos nos envíos de publicacións periódicas que forma parte do Servizo Postal Universal.
4- Garantir que Correos sega sendo, como o é desde hai 300 anos, unha ferramenta da que o
Estado non pode prescindir para asegurar a vertebración territorial, social e económica.
Incidencias:
Cando son as 22:22 horas abandona o Salón de Sesións o concelleiro Sr. Abalo Costa.
DELIBERACIÓNS:
Sr. Iglesias Santos: explica o contido da moción presentada. Dá lectura aos puntos de acordo.
Incidencias:
Cando son as 22:23 horas abandona o Salón de Sesións o concelleiro Sr. Mera Herbello.
Cando son as 22:25 horas incorpórase ao Salón de Sesións os concelleiros Abalo Costa e Mera
Herbello.
VOTACIÓN E ACORDO: o Concello Pleno, por unanimidade dos seus membros presentes (13
concelleiros), acorda aprobar integramente a proposta presentada coa correción acordada na
Comisión Informativa.
Urxencia:
Moción do Grupo Municipal BNG, relativa á Folga Xeral do día 19 de xuño.
Dáse conta da moción do Grupo Municipal BNG, de data 30.05.2018, que di:
“A confederación Intersindical Galega (CIG) ten convocada Folga Xeral para o próximo 19 de
xuño, baixo o lema: “Sumando Loitas- Sobran razóns. Pola recuperación dos nosos Dereitos. Na
Galicia, emprego, salarios e pensións dignas.”
A CIG presentou no rexistro municipal o pasado día 25 escrito para solicitar que a corporación
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municipal de Cangas debata en pleno sobre as razóns da convocatoria, manifesten o seu apoio e
animen á viciñanza a secundala, o grupo municipal BNG de Cangas recolle así a proposta e
presenta a moción ante o pleno por urxencia, dado que a data de convocatoria da Folga é o
vindeiro día 19 e a sesión ordinaria do pleno do día 30 de maio é a única data que podería
debaterse este tema.
Recollendo a exposición de motivos que traslada a CIG, o grupo municipal do BNG solicita do
Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte:
Acordo:
1.- Manifestar o apoio da Corporación Municipal a estas reivindicacións e animar á veciñanza do
noso concello a apoiar esta Folga Xeral do 19 de xuño de 2018.”
DELIBERACIÓNS:
Sra. Giráldez Santos: xustifica a urxencia debido a que a folga convocada pola CIG é o 19 de
xuño.
Sr. Hermelo Álvarez: di que por coherencia respecto das mocións de urxencia o grupo Aspun
non votará a favor, xa que cre houbo tempo de presentar a moción en prazo para incluíla na Orde
do Día.
Ratificación da inclusión na orde do día e declaración de urxencia: de conformidade co
sinalado no art. 91.4 e 97.3 do R.d. 2568/86, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais, o
Concello Pleno, cos votos a favor dos 4 dos/as concelleiros/as presentes da ACE-SON e 4 do
BNG, os votos en contra dos 3 dos/as concelleiros/as presentes da ASPUN e as abstencións do
concelleiro do PsdeG-PSOE e 1 de Cangas Decide, acorda declarar a urxencia e a ratificación da
inclusión deste punto na orde do día.
Sr. Chillón Iglesias: explica o contido da moción urxente, dando lectura á proposta presentada
pola CIG, que di:
“Manifestar o apoio da Corporación Municipal a estas reivindicacións e animar á veciñanza do
noso concello a apoiar esta Folga Xeral do 19 de xuño de 2018.”
Sr. Iglesias Santos: recoñece a lexitimidade de traer a pleno esta moción, lembra que é unha
convocatoria dun único sindicato, polo que cre que é unha convocatoria puramente política e se
vai abster.
Sr. Hermelo Álvarez: di que votarán a favor porque cre que o motivo polo que se convoca a
folga debe de ser apoiada.
Sr. Alcalde: di que non pode apoiar esta folga porque non é unha convocatoria unitaria, cre que
deberia facerse un esforzo maior para que as diferentes forzas sindicais estivesen de acordo. Di
que se absterá.
VOTACIÓN E ACORDO:
Votos a favor: 10 (3 dos/as concelleiros/as presentes da ACE-SON, 4 do BNG e 3 dos/as
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concelleiros/as presentes da ASPUN)
Abstencións: 3 (1 do concelleiro do PsdeG-PSOE e 1 de Cangas Decide e 1 de ACE-SON)
Polo tanto, o Pleno da Corporación, por maioría de votos, acorda aprobar a proposta transcrita
anteriormente.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Dación de conta das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 25 de abril e o 24 de maio de
2018
O Concello Pleno queda informado do Presente asunto.

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

Non hai asuntos

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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